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 المللیهای بینمصونیت سازمان مبانی
 

 قسمت اول

 محمد علی ابراهيمی

 چکيده:       

الملل است. در بحث المللی یکی از موضوعات مهم حقوق بينهای بينمصونيت سازمان

باشد. سؤال اصلی ها جای تحليل عنوان فوق میالمللی این سازمانآثار شخصيت حقوقی بين

ها از چه المللی این سازمانن است که برای پاسداری از صلح و امنيت جهانی در روابط بينای

المللی های بيننعبارت دیگر مبانی مصونيت سازماباشند؟ بههای برخوردار میمصونيت

های فرعی زیر مطرح است که جای پيش بينی یا طرح این چيست؟ و بدنبال آن پرسش

گردد؟ تفاوت و ها شامل چه موضوعاتی میع حقوقی این مصونيتها کجاست؟ تنومصونيت

ها( المللی با دیپلمات )نمایندگی سياسی دولتهای بينمحدویت مصونيت نمایندگان سازمان

 در چيست؟ 

ای پيرامون عنوان انجام شود تا طلبد که تحقيق کتابخانههای فوق مییافتن پاسخ پرسش

توان از آثار این مقصود میدست آید. برای رسيدن بهود بههای موجدالیل مستدل و دیدگاه

 زیر کمک گرفت: 

 در آمدی بر حقوق اسالمی ، پژوهشکاه حوزه و دانشگاه.  .1

 الدین مدنی. ، سيد جالل1مبانی و کليات علوم سياسی، ج  .0
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 الملل، عبدالحکيم سليمی.نقش اسالم در توسعه حقوق بين .3

 ی زاده.المللی، رضا موسهای بينسازمان .0

 المللی، غفوری. های بينحقوق سازمان .5

 الملل عمومی، ضيایی بيگدلی. حقوق بين .8

 حقوق دیپلماتيک و کنسولی، جواد صدر. .7

 ها، هانس جی. مورگنتا، ترجمه حميرا مشيرزاده. سياست ميان دولت .0

جی هالستی، ترجمه بهرام مستقيمی و مسعود الملل، کیمبانی تحليل سياست بين .7

 . و ... طارم سری

الملل، کنوانسيون و دکترین المللی، مصونيت، حقوق بينهای بينواژگان کليدی: سازمان

 حقوقی.
 

 ( مقدمه1

هایی است که با آن مواجه هستيم. بخشی از المللی یکی از واقعيتهای بينسازمان

ین دهد. االمللی تشکيل میهای بينالملل را در شرایط کنونی حقوق سازمانحقوق بين

 الملل نقش اساسی در ایجاد صلح و امنيت جهانی دارند. عنوان تابعان حقوق بينها بهسازمان

اهداف خود احتياج المللی اعم از دولتی و غير دولتی برای رسيدن بههای بينسازمان

ایند. ابزار دارند. باید موانع را از سر راه خود بردارند تا بتوانند اقدامات قانونی الزم را بنمبه

المللی اجازه های بينسازمانکند و بههای الزم این بستر را فراهم میداشتن مصونيت

همين خاطر شناخت تعقيب اهداف خود مبادرت نمایند. بهدهد که با اطمينان خاطر بهمی

 باشد.ها حایز اهميت فراوان میمحدوده و شموليت این مصونيت

المللی دارای مصونيت مطلق هستند، های بينپس این پرسش مطرح است که آیا سازمان

ها دارای چنين حتی در صورتی که خود مرتکب جرم گردند یا خير؟ اگر چنانچه این سازمان

 المللی دچار تعارض خواهد بود. ای باشند قوانين بينمصونيت گسترده

جهانی  ها در راستای برقراری نظم، صلح و امنيتزیرا از یک جهت تالش این کنوانسيون

دهد که عامالن و کاربران آن مرتکب جرم شوند و از یابد و از جهت دیگر اجازه میتنظيم می
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الدولی های بيناعتباری تشکلمحاکمه عادالنه هم بری و رها باشند. این تعارض موجب بی

 اعتنایی عمومی را در پی خواد داشت.گردد و بیجهانی می

های خ سؤال اصلی که مبنای مصونيت سازمانبرای حل این تعارض و یافتن پاس

های این ترین یافتهالمللی چيست؟ این جستار علمی انجام گردیده است. یکی از مهمبين

اهدافی که جهت آن تأسيس یافته های جهانی برای رسيدن بهپژوهش آن است که سازمان

ا عبارت از تئوری هباشد؛ مبنای اعطای این مصونيتهای الزم میاست نيازمند مصونيت

های جهانی برائت مطلق حسن انجام وظایف است، اما مهفوم آن این نيست که سازمان

المللی داشته و در صورت ارتکاب جرم، کاربران آن قابل محاکمه نباشند. چون مقررات بين

دهد که از مجرمان و متخلفان رفع ها میاین اجازه را برای مسؤوالن عالی و دبيران سازمان

 مصونيت کرده و امکان محاکمه آنان را فراهم نمایند. 

ای بوده و برای غنامندی از آثار حقوق دانان و صاحبان روش تحقيقات این مقاله کتابخانه

عمل آمده است. مدارک پژوهش در پایان معرفی گردیده است هر چند که اندیشه استفاده به

 در پاورقی نيز ارجاع الزم داده شده است. 

 

 کليات مفاهيم( 2

 ( مفهوم مباني 1-2

معنای اصل، ریشه، اساس، مبانی از لحاظ ساختار لغوی جمع مبنا است. مبنا در لغت به

اما این کلمه در اصطالح حقوق دانان عبارت از اصل  1ها و بناها آمده است.شالوده، زیرساخت

زیرا قواعد و مقررات  0گردد.حقوقی بر اساس آن پایگذاری می ای کلی است که نظامو قاعده

های فکری جامعه باشد که خميرمایه زیرساختحقوقی معموال برخواسته از باورهای می

دهد. چون اصل حقوق امر اعتباری و قراردادی است؛ بنابراین قاعده عامل را تشکيل می

                                                 
 ، حرف میم. 7. انوری، حسین، فرهنگ بزرگ سخن، ج  1

 ، 161بر حقوق اسالمی ، پژوهشکاه حوزه و دانشگاه، ص . در آمدی  2
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ت همين علت اسحقوقی اعتباراتی خواهد بود که ریشه در باورها و اعتقادات مردم دارد. به

 باشد. های هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت میکه ارزش

نکته قابل توجه در باره مبانی این است که بين دانشمندان وفاق جمعی در پيرامون 

های تعریف آن وجود ندارد. علت این امر گاه تاریخ زندگی بشر است )که حکایت از ستم

ها و نيازهای لبی انسان با خواستکند( و گاه روحيه استقالل طفراوان حاکمان زورگو می

همين خاطر است که به 3گردد که تفسيرهای گوناگون از مبانی انجام گردد.ویژه موجب می

چند نکته باید توجه ای دارد. براین اساس بهشناخت مبانی یک نظام حقوقی اهميت ویژه

 کرد: 

 است.  . محدودیت و توسعه احکام حقوقی، تابع روابط اجتماعی یک جامعه1

های . پذیریش و اطاعت از مقررات موضوعه، تابع ميزان هماهنگی با مبانی و ارزش0

 باشد. اجتماعی می

ها آن های حقوقی دنيا عبارت از اختالفات مبانی. یکی از عوامل اختالفات و تعدد نظام3

 است. 

 توان مبانی را چنين تعریف کرد: موارد فوق میبا توجه به

که رعایت آن اجباری خواهد بود.  0«مجموعه قواعد الزام آوری است»از مبانی عبارت 

تواند باشد؟ چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ و توان پرسيد که این مبنای الزام چه میحال می

دهد. مبانی مصونيت های مختلف حقوقی هدایت مینظامبه ها ما را... جواب این پرسان

تواند باشد که جواب آن در این تحقيق ها میله همين پرسانالمللی از جمهای بينسازمان

 اختصار خواهد آمد. به

 ( مفهوم مصونيت 2-2

مصدر جعلی از  صرفی، ای عربی و از لحاظواژه "مصونيت"،کلمهو ساختاری از نظر لغوی

 نیزبان عربی به مع در "صون" باشد.است می "صون" که اسم مفعول از ریشه "مصون" واژه

                                                 
 . 11. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص  3

 .156الملل، ص . سلمی، عبدالحکیم، نقش اسالم در توسعه حقوق بین 4
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از  5شود.گفته می "مصون " بوده و به چيزی که مورد محافظت قرار گرفته "حفظ کردن"

 یا به معنی معاف بودن برخی از اشخاص یا اموال (Immunity) مصونيت لحاظ حقوقی،

 8از قواعد عامه کشور در امور قضایی یا انتظامی یا مالياتی است. احوال،

فی پيرامون شناخت مصونيت ابراز گردیده است. برخی های مختلدر ترمينولوژی دیدگاه

طور کلی بدین معنا است که دارنده آن از مصونيت به»از حقوق دانان بر این باورند که 

دیگر تعبير قانون و مأموران مجری قانون تعقيب قانون و مأموران دولت در امان است، به

  7«.توانند شخص دارنده آن را تعقيب کنندنمی

موجب قانون دارندگان همصونيت حقی است که ب»تقاد برخی دیگر از حقوق دانان اعبه

مدنی  تعقيب قضایی، از، دهندایف خود انجام میظاجرای و آن نسبت به کليه اعمالی که در

المللی، یکی از موانع احتمالی تعقيب جرائم بين»توان گفت: و باالخر می 0.«امانند اداری در و

وی وضع که با هدف حمایت از متهم و اعطای مصونيت از تعقيب به وجود قواعدی است

  7«.شوندمی

ها آن است که وقتی مصونيت برای اشخاص حقيقی و حقوقی بيت القصيد این نظرگاه

دست آورده و قادر اعطا گردید، در پناه حمایت قانون توان حسن اجرای وظایف خود را به

ليل آن است که ظاهرا بدون در نظر داشت اصل مصونيت گردد. مفهوم این تحانجام آن میبه

که خود استثنایی بر اصل حاکميت سرزمينی قوانين داخلی است، اشخاص )اعم از حقيقی و 

 گردد. کندی مواجه میحقوقی( فاقد صالحيت اجرایی شناخته شده و روابط بين جوانيب به

ها و نمایندگان سياسی دولتسفيران الملل اصل مصونيت اختصاص بهاز نظر حقوق بين

همين المللی نيز بحث مصونيت غير نظاميان مطرح است. بهندارد، بلکه در مخاصمات بين

خاطر غير نظاميان حق ندارند در مخاصمات مستقيمان شرکت نمایند و از حمله مصون 

                                                 
 . ."صان" واژه ،144ص  المنجد فی اللغه و االعالم، . 5

 .1211ش  ،331 ص ،5مبسوط در ترمینولوژی، ج  ،لنگرودی، جعفر.  6

 . 77. صدر، جواد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، ص  7

 المللی، سایت: های بین. خاوری، مظفر، جزوه درسی سازمان 1

 . 333المللی، مترجم: حسین پیران و دیگران، ص . کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین 1
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ها در صورتی که مستقيما در حمله شرکت نمایند مصونيت را از دست هستند، آن

  12.دهندمی

الملل عمومی است  موضوع مصونيت یکی از مباحث مهم حقوق بينباید توجه داشت که 

ها به دیپلمات که به حقوق دیپلماتيک اختصاص دارد. مصونيت مهم ترین امتيازی است که

ست انجام ا هادولت شود تا بتوانند وظایف خود را که برقراری روابط دوستانه بينداده می

کشور پذیرنده قرار  دیپلمات را مافوق قوانين و مقررات جاری در دهند. مصونيت، یک

اگر مصونيت نباشد،   گرداندممتاز می دهد و او را از اتباع و خارجيان مقيم آن کشورمی

قادر زیرا دولت پذیرنده  .توانند آزادانه وظایف خود را انجام دهنداعضای یک نمایندگی نمی

  11.شان گرددوظایف آنان رفتار کند و مانع از انجامبخواهد با که هر طور بود خواهد 

 ( مباني اعطاء مصونيت3-2

های ها و سازمانهای اساسی این است که مصونيت برای نمایندگان دولتیکی از پرسش

عبارت دیگر بر اساس چه ضرورتی اعطای شود؟ بهالمللی براساس چه مبنای اعطا میبين

المللی( الزامی شناخته شده و در های بينز دولتی و سازمانها )اعم امصونيت برای دیپلمات

 الملل وارد گردیده است؟ حقوق بين

دست آورد. در حقوق المللی بهجواب این پرسش را باید از اسناد و مدارک داخلی و بين

شود. اشخاصی مثل طور عام شامل کارمندان رتبه باالی دولت میداخلی کشورها مصونيت به

لی کشور، نمایندگان مجالس ملی، قضات و سران سه قوه که در راستای وظایف رهبری عا

الملل، خاصه منشور ملل متحد این حق را نمایند. حقوق بينخود از این مزیت استفاده می

 صراحت ذکر کرده است. در منشور ملل متحد آمده است که: برای کاربران خود به

هایی کهه بهرای رسهيدن بهه     از مزایا و مصونيتسازمان در خاک هر یک از اعضا خود  -1

 نماید برخوردار خواهد بود.مقاصد آن سازمان الزم می

                                                 
سلحانه، ترجمه: کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، . آنتونی پ.و. راجرز پل مالرب، قواعد کاربردی حقوق مخاصمات م 10

 . 53ص 

 . ذوالعین، پرویز، حقوق دیپلماتیک، ص ؟؟  11
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هایی که برای نمایندگان اعضای ملل متحد و کارمندان سازمان نيز از مزایا و مصونيت -0

انجام وظایف آنان به طور مستقل الزم است، تها آنجها کهه ایهن وظهایف مربهوا بهه سهازمان         

 10برخوردار خواهند بود. باشد،می

المللی تفاوت های بينبراین اساس توجيه حقوقی اعطای مصونيت برای کاربران سازمان

اصل حسن »ها ندارد. در هر دو نهاد نمایندگان دولتچندانی با مبنای اعطای مصونيت به

دور از دغدغدهای احتمالی قضایی موجب گردیده که از حق مصونيت به« انجام وظایف

 خوردار باشند.بر

در عين حال درک درست و شناخت اساسی مبنای اعطای مصونيت اقتضا دارد که سابقه 

توان بررسی زیر را برای دست یابی تاریخی این امر مورد تحقيق قرار گيرد؛ براین اساس می

 اصول کلی مبنای اعطای مصونيت انجام داد. به

لی مصونيت است، نظریه برون مرزی گذشته از تئوری حسن انجام وظيفه که مبنای اصو

بودن مأموران سياسی را گروسيوس مطرح کرده که مورد اشکال قرار گرفته است و نظریه 

توان مد نظر داشت که بر ماهيت مأموریت خصوصيت و اقتضائات نمایندگی را هم می

ی دولت ها در واقع نمایندگی ریاست عالباشد. چون این دیپلماتمی مأموران سياسی مبتنی

 13متبوع خورا عهده دارند.

 های گذشته: در دوره1-3-2

های پيشين حکایت از این دارد که چيزی مطالعات تاریخی و حقوقی گذشته و تمدن

ها شناخته شده نبوده و وجود نداشته است. المللی در ميان ملتهای بيننام سازمانبه

های نای از تأسيسات و سازمامونهاعتقاد محقيقان در طی چند هزار سال زندگی بشر نبه

المللی موجود هم مولود های بينالمللی عصر حاضر تشکيل نشده است. چنان که سازمانبين

آن معنا نيست که مردمان باستان چنين امری ولی این به 10باشد.اقدام آنی در یک زمان نمی

گذارد که روابط ایش مینمرا شناسایی نکرده باشند. تاریخ توسعه حقوق این حقيقت را به

                                                 
 . 105. منشور ملل متحد، ماده  12

 . 246الملل عمومی، ص . ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین 13

 . 423، ص 1الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ج . مدنی، سید جالل 14
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ها فراز و فرودهای زیادی داشته است. کشورها از طریق برقراری روابط سعی مابين دولتفی

 کرده اند که بر مشکالت خود غلبه نمایند. 

ها بروز و نمود یافته است. صورت اتحادیهها در آغاز بهاز نظر تاریخی اصل ایجاد سازمان

جا تأسيس گردیده و راه تکاملی خود را در پيش گرفته های کوچک، اما مؤثر تدریتشکل

الملل بوده و در مراودات خود های بينساز پيدایش اصل سازمانها زمينهاست. این اتحادیه

های پستی، گمرک، حمل های مثل اتحادیهفکر ایجاد مصونيت هم بوده است. چون تشکلبه

 توانست کار خود را دنبال نماید. و نقل، مالکيت اسناد، و اوزان بدون مصونيت نمی

راه موفقيت در این زمينه ارسال سفير بوده است. سفيران در شرایط عادی و حتی جنگ 

هميشه در رفت و آمد بودند. برای این که طرفين از مواضع همدیگر با خبر شوند با سفيران 

ز دسته داده باشد، ها جان خود را ابرخورد غير خصمانه داشتند. اگر بعضا دیده شده که پيک

باشد. در عين حال این عمل نا جوان مردانه تلقی شده یا عکس جزء موارد نادره و اندک می

 رسد. نظر میالعمل خاص خود را داشته است. ولی اصل موضوع مصونيت امر پذیرفته شده به

 در روم و یونان باستان نهادی حمایتی از منافع شهروندانی که در بنادر و کشورهای

لحاظ این که کنسول مسؤوليت سياسی کردند همان کنسولی بود، اما بهخارجی تجارت می

« سفير»نام دار شدند که از آن بهعنوان نماینده کار حمایتی را عهدنداشت، افراد دیگری به

یاد شده است. این دیپلماسی دو گانه )کنسول و سفير( از قرن پانزدهم بنا به پيشنهاد 

همراه داد. شيوه مبادله سفرا به« سفير دیپلماتيک دایم»اليا جای خود را بههای ایتحکومت

طبيعی است که سفيران بدون داشته  15بعد مرسوم شد.هيأت دپيلماتيک از آن تاریخ به

 ماندند. مصونيت از انجام درست وظایف خود باز می

المللی نقش ينهای بها، عامل دیگری که در پيدایش سازمانبعد از تشکيل اتحادیه

های بود که برای توسعه روابط و حل منازعات کشورها دایر اساسی داشت تشکيل کنفرانس

گردید. تشکيل این سمينارها با حضور نمایندگان دول در محل برقراری کنگره همراه بود. می

تشکيل چنين تجمعاتی بيش از پيش مشهود شد. از از نيمه قرن نوزدهم گرایش کشورها به

طور م دایر گردید. همين1800ها صلح وستفالی است که در سال های بارز این نشستنهنمو

. نهایتا منجر 1710بعد از پایان جنگ اول جهانی مذاکرات کنفرانس صلح پاریس در سال 

                                                 
 . 23المللی، ص های بیناده، رضا، سازمان. موسی ز 15
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ها نتایج کل این تالشیابی بهدست 18م گردید.1717در سال « معاهدات ورسای»انعقاد به

 بود. ر نمیبدون مصونيت امکان پذی

ها نمایندگان دول در کنفرانسهرچند که طبق اظهار نظر برخی نویسندگان نسبت به

ها همه موقتی هستند و نمایندگان دول نيز فقط برای مدت بحث زیادی نيست کنفرانس

ها قواعد خاصی تدوین مانند. اما برای مصونيت آنکوتاهی در کشور محل کنفرانس می

ها چنان است که دولت ميزبان بر اساس عرف و رسمی که الزمه آن تنگردیده است و مصوني

مخاطره قرار گرفتن حيات زیرا به 17نمایند.مهمانداری است در حفظ امنيت آنان اقدام می

 گردد.آنان موجب بد نامی ابدی کشور ميزبان می

 الملل جديد.  : در حقوق بين2-3-2

ی ها، نظریهاعطای این امتيازات و مصونيتمبنای گون که گذشت در روزگار قدیم همان

سرزمينی بودن سفارت بود به این بيان که سفارت بخشی از یک دولت است که در فرا

ها سرزمين دولت دیگر قرار دارد و باید همانند خود دولت از این امتيازات و مصونيت

باشد که باید از ود میالمللی نيز در حقيقت سفارت اعضای خهای بيننبرخوردار باشد. سازما

 ها استفاده کند.امتيازات و مصونيت

روابط دیپلماتيک بر  1781المللی و بویژه کنوانسيون اما امروزه، آنچه از اسناد بين

المللی، های بينها و سازمانخانهسفارتها بهآید، مبنای اعطای این امتيازات و مصونيتمی

عنی برای اینکه هيات دیپلماتيک بتواند به نحو باشد. یمی« تئوری حسن انجام وظایف»

ای وظایف خود را انجام دهد، این امتيازات به وی اعطا احسن و فارغ از هر گونه دغدغه

 شود. می

باشد. یعنی برای اینکه المللی نيز وضع به همين منوال میهای بيندر رابطه با سازمان

ایف خود را انجام دهد و کارکنان سازمان المللی بتواند به نحو احسن وظیک سازمان بين

ها بتوانند فارغ از هر گونه نگرانی، به فعاليت بپردازند، باید دارای یکسری مزایا و مصونيت

  باشند.

                                                 
 . 24. همان، ص  16

 .111. صدر، جواد، پیشین، ص  17
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صورت دائمی است وضع آنان با ها در دول مقر بهجا که معموال نمایندگی سازماناز آن

همين خاطر قواعد فاوت خواهد بود. بهالمللی متاعضای شرکت کننده در یک کنفرانس بين

این موضوع بسيار جدید و در حقيقت با تشکيل جامعه ملل پيدا شده است. مربوا به

نمایندگان اعضای جامعه ملل و کارکنان »همين خاطر در منشور جامعه ملل آمده که به

خواهند های دیپلماتيک برخوردار جامعه در حين انجام وظایف خود از مزایا و مصونيت

 10«بود

المللی برای اولين بار در کنفرانس های بينهای سازمانمفهوم جدید مزایا و مصونيت

های مزایا و مصونيتم( مطرح شد. برای تنظيم مقررات مربوا به1705سانفرانسسکو )

کنفرانس سازمان ملل متحد یک کميته مقدماتی تشکيل گردید. کميته طی گزارش خود به

های سازمان ملل متحد کميته منظور تعيين ماهيت مزایا و مصونيتبه»اعالم داشت که 

  17«تری انتخاب شودعقيده دارد که از واژه دیپلماتيک اجتناب ورزیده و واژه مناسب

تابد که حق مصونيت برای هيئات براین اساس حقایق و وقایع دنيای جدید بر می

خاصی روی موضوع بنماید. عالوه بر الملل توجه تيپلماتيک تثيبت گردیده و حقوق بين

قرار زیر ترین مبانی اعطای مصونيت بر اساس پژوهش صاحب نظران بهچه که گذشت مهمآن

 باشد:می

عمل دکترین معروف بهالملل عرفی که مستند بههای ناشی از حقوق بين. مصونيت1

االصول دارد. علی مصونيت شغلی اشتهار شود و بهدولت برای نمایندگان رسمی داده می

الملل که کند شخصا پاسخگوی تخلفات حقوق بينافرادی که از طرف دولت حاکم عمل می

 باشد.شود نمیدر حين انجام وظيفه مرتکب می

المللی برای برخی افراد جهت حمایت از های که قواعد عرفی یا قرارداد بين. مصونيت0

کند. از جمله این افراد ها اعطا میآنیف بهزندگی خصوصی یا اجتماعی در هنگام انجام وظا

 های احتمالی در امان باشند. المللی هستند، تا از آسيبهای بيننمایندگان عالی رتبه سازمان

                                                 
 . 7ماده  4. میثاق جامعه ملل، بند  11

 . 23. موسی زاده، پیشین، ص  11
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ها، اعضای پارلمان و سران دولتهای مقرر در قوانين داخلی که معموال به. مصونيت3

 02شود.عمال افراد مورد اشاره میها شامل اشود این مصونيتنمایندگان مجلس داده می

ها افراد را از صالحيت محاکم خارج کرده و حتی شامل مصونيت از تعقيب، این مصونيت

محض که اشخاص از وظایف خود خلع و منفک گردند، گرداند. اما بهمحاکمه و مجازات می

حاکمه آنان امکان تحت پيگرد قرار گرفتن آنان منتفی نخواهد بود و در صورت اثبات جرم م

 بال مانع بوده و دستگاه قضای کار خود را دنبال خواهد کرد. 

 الملليهای بين( جايگاه پيش بيني مصونيت سازمان3

های بين سازمان یهاالی که ممکن است مطرح شود این است که مصونيتؤساکنون 

توان هم در ها را میبينی شود؟ پاسخ این است که این مصونيت در کجا باید پيشالمللی 

ها ی جداگانه و یا در هر دو سند قابليت ذکر آنسند موسس ذکر کرد و هم در یک معاهده

مثال شود. میمصونيت تصميم گرفتهراجع به و نيز در قراردادهای چندجانبه هموجود دارد. 

جداگانه، اعضای یک سازمان برای سازمانی که خود تشکيل  در سند موسس یا یک معاهده

هایی قایل اند، در سرزمين خود برای آن سازمان و کارکنان آن یکسری مزایا و مصونيتداده

 باشد.قرار زیر میکه تفصيل آن به شوندمی

 الملليهای بين( سند مؤسس يا مرام نامه سازمان1-3

الدولی است در المللی بينطور نمونه، سازمان ملل متحد که دومين سازمان بزرگ بينبه

 خود کاربران این سازمان را در موارد زیر دارای حق مصونيت معرفی کرده است: منشور 

هایی که برای رسهيدن  سازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتيازات و مصونيت -1

 به مقاصد آن ضروری است، برخوردار خواهند بود؛  

مصهونيت و   نمایندگان اعضای ملل متحد و مامورین سهازمان نيهز بهه همهين نحهو از      -0

امتيازات الزم برای اینکه بتوانند وظایفشان را که مربوا به سازمان است مستقال انجام دهند، 

 برخوردار خواهند بود؛  

                                                 
 . 334. کسسه، آنتونیو، پیشین، ص  20
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تواند برای تعيهين جزئيهات اجهرای بنهدهای اول و دوم ایهن مهاده،       مجمع عمومی می -3

   01د کند.هایی بدین منظور به اعضا پيشنهانامههایی بنماید یا مقاولهتوصيه

ها این اندیشه در لحاظ اهميتی که دارد معموال از بدو تأسيس سازمانموضوع مصونيت به

بندد که در سند تأسيس سازمان این موضوع را پيش بينی نمایند. ذهن مؤسسان نقش می

الملل را مأمور تدوین ملل متحد بعد از تأسيس، کميسيون حقوق بين همين دليل سازمانبه

کميسيون »های سازمان مالل متحد کرد و این کميسيون نيز زمينه مصونيت مقررات در

تصویب م به1708فوریه  10را تهيه و در تاریخ « های سازمان ملل متحدمزایا و مصونيت

 مجمع عمومی رساند. 

رغم جا سرعت گرفته که علیالمللی در این زمنيه تا آنهای بينشتاب و اشتهای سازمان

آن توانستند کميسيونی مستقلی در موضوع مصونيت را مصوب نمایند در حالی نوظهور بودن 

 باشند. ها با فعاليت دو هزار ساله خود هنوز فاقد آن میکه سفرا و دیپلمات

الملل سازمان ملل متحد در اواخر دهه بعد از این کنوانسيون، کميسيون حقوق بين

المللی را در دستور کار خود قرار داد. روابط های بينها و سازمانم موضوع روابط دولت1782

المللی مستلزم تدوین دو گونه مقررات بود که کار کميسيون را های بينها و سازماندولت

ها های نمایندگان دولتمزایا و مصونيتکرد: یک: وضع مقررات راجع بهدو بخش تقسم میبه

های های سازمانمزایا و مصونيتا بهدو: وضع مقررات مربو 00المللی.های بيننزد سازمان

 ها.نزد دولت المللی، کارمندان و کارشناسان این سازمانبين

است که در اساسنامه آن چنين تصریح گردیده  "آیدلو"المللی نمونه دیگر سازمان بين

 است: 

سازمان و همچنين کارمندان آن در کشوری که مقر )دفتر مرکهزی( ایهن سهازمان در آن    

هایی که در موافقتنامۀ دفتر مرکهزی آن تصهریح   دارد، از حقوق، امتيازات و مصونيت موقعيت

                                                 
 . 105. منشور سازمان ملل متحد، ماده  21

تصویب م به1175، در تاریخ المللی جهانیگی دول در روابط خود با سازمانهای بینکنوانسیون وین راجع به نمایند.  22

  پیوستن آن شدند.بعد کشورها مجاز بهمجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از آن به
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ههای  توانند حقوق، امتيازات و مصهئونيت باشند. کشورهای دیگر میگردیده اند، برخوردار می

 03های سازمان در آن کشورها برای این سازمان، اعطا نمایند.مشابه را در حمایت از فعاليت

 المللي و دولت مقرهای بينمابين سازمان ( معاهده في2-3

گاهی نيز سازمان با دولتی که مقر سازمان در آن قرار دارد، اقدام به انعقاد معاهده 

معروف است. در چارچوب این « ی مقرنامهمعاهده یا موافقت»کند که این معاهده به می

دولت ميزبان و دولت شود که سازمان در قبال نامه، حقوق و تکاليفی مطرح میموافقت

)مجالس ميزبان در قبال سازمان باید به عهده بگيرند. این معاهدات باید در نهاد قانونگذاری 

دولت ميزبان به تصویب برسد. از طرفی رکن صالحيتدار سازمان مزبور ملی یا قوای مقننه( 

 نيز باید این معاهده را به تصویب برساند.

منشور ملل متحد، از مصونيت سازمان ملل متحد صحبت  بعنوان مثال، عالوه بر اینکه در

مابين آمریکا و سازمان فی 1708ای که در سال نامهبه ميان آمده است، بر اساس موافقت

های سازمان و تعهدات هر یک در قبال ملل متحد منعقد شده است، مزایا و مصونيت

يان سازمان ملل و دولت ای منامه، موافقتطورهمين یکدیگر، دقيقا مشخص شده است.

 منعقد شده است.نيز های اعضای سازمان و کارمندان آن آمریکا در مورد مزایا و مصونيت

محل القاعده مربوا بههای فوق علیذکر است که مصونيتیک نکته قابل توجه و الزم به

شور کها جهت باز گشت بهگردد، اما در کشورهای دیگر که بعضا دیپلماتخدمت افراد می

جا آنجا عبور نمایند، یا برای گذراندن تعطيالت و مرخصی خود بهخود ناچارند از آن

های های سازمانگرد، لذا این قاعده کلی بوده و شامل دیپلماتنمایند نمیمسافرت می

گردد. هر چند که حق استفاده از این مصونيت را دارند، ولی باید در حفظ المللی نيز میبين

ایت قوانين کشور ثالث بکوشند و حق نادیده گرفتن مقررات کشور ميز بان را حرمت و رع

 00نخواهند داشت.

                                                 
جریده رسمی افغانستان،  ،1111فبروری  5مصوب  ،1، ماده (IDLOسازمان بین المللی انکشاف حقوق ). اساسنامه  23

 2/5/1311مورخ  1013ماره ش

 . 251. ضیایی بیگدلی، پیشین، ص  24
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 المللهای بين( معاهده چند جانبه ميان کشورها و سازمان3-3    

العاده مهم است، گاهی پيش بينی آن اصول حاکم بر مصونيت چون دارای اهميت فوق

همين علت راه دیگر کند، بهمقر مشکل را حل نمیدر سند مؤسس و انعقاد قرار داد با دولت 

انعقاد معاهده های دیگر اقدام بهالمللی با دولتهای بينبرای جبران این است که سازمان

المللی با منعقد کردن این معاهده های بينها و سازمانچند جانبه خواهد کرد. دولت

را هموار  استفاده حقوقی از آن يم و راهها را تنظمزایا و مصونيتکوشند جزئيات مربوا بهمی

 سازند. 

م ملل متحد راجع به 1775نامه چند جانبه کنوانسيون ترین موافقتدر این زمينه مهم

است که هنوز الزم االجرا نشده « المللیهای بينها در روابط خود با سازماننمایندگی دولت»

المللی است و در واعد آن ناشی از عرف بينجا که اغلب قاز آن»است ولی از نظر پژوهشگران 

ها الزامی رعایت آن توسط دولت 05«صورت مدون در آورده استالمللی را بهواقع عرف بين

 شناخته شده است.

های مابين سازمانهای روز افزون در روابط فیالمللی و ضرورتهای بينگسترش سازمان

الملل در اشکال های توسعه حقوق بينالمللی و دول جهان موجب گردیده که راهبين

المللی در جهت حل مشکل سرعت شتابان گرفته و گوناگون دنبال شود. تالش نهادهای بين

 باشد.طرح معاهده چند جانبه در این راستا گزینه مناسب بلکه اجتناب ناپذیر می

الملل نعنوان یکی از منابع اوليه حقوق بيگذشت قواعد عرفی بهعالوه بر آن چه که 

های جهان را مشخص نماید. هرچند که المللی و دولتهای بينسازمان تواند روابط بينمی

 این قوانين هنوز مدون نگردیده و جای کار دارد. 

 المللي و دکترين حقوقي( رويه قضايي بين4-3

ند حق المللی( نيز قابليت این را دارد که بتواهای بينآراء قضایی محاکم )مخصوصا دیوان

ی المللی مسجل سازد. این نظریه تا حدی با رویههای بينمصونيت را برای کاربران سازمان

که دیوان شود المللی منطبق است. این نظریه ناشی از یک نظر مشورتی میقضایی بين

                                                 
 . 45. موسی زاده، پیشین، ص  25
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« خسارات وارده به سازمان ملل متحد»تحت عنوان  م1707المللی دادگستری در سال بين

  صادر کرده است.

، جنگ شدیدی م1700يل در سال ئکه بعد از اعالم دولت اسراشرح ماجرا چنين است 

دنبال این مساله دبير کل وقت سازمان ملل متحد، از طرف هگرفت. ب يل درئبين اعراب و اسرا

 (کارمند سازمان ملل بودو  از اهالی سوئدرا )« کنت برنادوت»خودش، یک ميانجی به نام 

يل کشته ئهای اشغالی فرستاد. این فرد در اسرااین وضعيت به سرزمين برای خاتمه دادن به

تواند عليه ال مطرح شد که آیا سازمان ملل متحد میؤاین سوی شد. بعد از کشته شدن 

 دعوی کند یا خير؟  وجود دارد، اقامه)شناسایی غير رسمی(  «دوفاکتو»دولتی که به صورت 

المللی دادگستری دیوان بين اساسنامه 30 دهال آن است که بر اساس ماؤعلت این س

به ميان  المللیی بينهاها حق رجوع به این دیوان را دارند و بحثی از سازمانفقط دولت

 نيامده است.

ها نباید به ماهيت افرادی که در این قضيه، دیوان اعالم کرد که ما برای تشخيص سازمان

د به ماهيت عمل و عملکرد سازمان توجه کنيم. در آنجا حضور دارند توجه کنيم، بلکه بای

کاربران سازمان باید دارای که آیا شود  دادهیعنی باید با توجه به عملکرد سازمان تشخيص 

 . مصونيت باشند یا خير؟

نظر مشورتی دیوان در مورد داشتن حق دفاع سازمان ملل متحد از حقوق کارکنان خود 

صورت المللی بههای بينا این مسأله برای سازمانپس از کشته شدن برنادوت موجب شد ت

 یک قاعده حقوقی در آید و مورد عمل واقع شود. 

های راهبردی حقوقی عالوه بر رویه قضایی دکترین حقوقی هم بستر مناسب طرح نظریه

های حقوقی پروار قاعده و مقرره در نظرگاهاست. معموال موضوعات حقوقی قبل از تبدیلی به

المللی ترین علما و حقوق دانان بينهمين خاطر دکترین یا نظریه برجستهد. بهگردمی

المللی باشد. تا های بينبينی مصونيت سازمانتواند محل مناسب تجزیه و تحليل پيشمی

المللی دارای وجاهت علمی بوده و جای که استفاده از این ظرفيت در حقوق داخلی و بين

 باشد. معتبر می

 رد...ادامه دا
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 عرف او په فقهې احکامو کې د بدلون ونډه
                                                                                                              

 ابو صهیب
 مقدمه

اؤ ته عرف هغه فقهې مصدر دی چې د احکامو په حکم او بدلون کې پوره ونډه لري، ټولو فقه 
د قبول او منلو وړ دی او په خپلو فقهې اجتهادونو کې ورته مراجعه کړی دی، داسې فقهې مذهب 
په پیدا نه کړو چې هغه دی عرف ته مراجعه نه وي کړی، داچې د عرف معنا او مفهوم څه دی، څه 

ې فقهې بیلګې وړاند ووخت او په کومو مسایلو کې عرف دلیل جوړیدالی شي، په عرف د بنا شو
 کیږي.

 د عرف لغوي او شرعي معنا:
دغه راز  (1معنا: عرف په لغت کې دود، رسم او رواج ته ویل کیږي) د عرف لغوي او اصطالحِي

په معروف او نیکه چاره باندې یې هم اطالق کیږي لکه اهلل تعالی فرمایي: خذ العفو وامر بالعرف و 
ه معنا دی، نو ویالی شو چې عرف هغو ( په دي ایت کې عرف د ښو چارو پ2اعرض عن الجاهلین()

نیکو کړنو اوشیانو ته کارول کیږي، چې خلک یي ښه ګڼې، همداراز عرف په لغت کې لوړ ځای ته 
هم وايې او په ښه او نیک څیز باندې اطالق کیږي، استاد خالف عرف داسې تعریفوي: هغه څه چې 

ی وي، برابره خبره ده چې فعلي وي د خلکو مینځ کې دود شوی او په هغه باندې هغوی عادت اخست
 (3او که قولي وي. اویا عرف هغه چاره ده، چې د عقل د تایید وړ او انساني طبع یې قبول کړي.)

ACKU



 

 

 

ن...
لو

د
د ب

ی 
 ک

مو
کا

اح
ی 

قه
ه ف

و پ
ف ا

عر
 

09 

 

پس په عرف کې د جمهورو خلکو مشترک عادات او یا د هغو ترمینځ په غالبه توګه د هغو  
و ته عرف نه ویل کیږي، په دي موجودیت اړین او الزمی دی، فردې او یا د یو شمیر خلکو  عادات

اړوند فقهې اصل او قاعده هم شتون لري، چې د لږو خلکو دود عرف نه ګڼل کیږي لکه )مجلة 
( معنا داچې عرف هغه 4االحکام( نومې کتاب کې راغلي: انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت()
کو لخوا یې تایید او پلوي وخت منل کیږي چې د ټولو له خوا په کړو وړو کې او یا د اکثرو خل

وشي، ددي قاعدې په تفصیل کې راغلي:انما یعتبر اذا کان شایعا بین اهله تعرف ذلک جمیعهم و اال 
فال یعتبر، و ان الشیوع فی االکثر کاف، اذ ال عبرة لالقل( هغه وخت عرف ته اعتبار ورکول کیږی، 

د زیاتو خلکو کفایت کوي او د لږو  چې د ټولو خلکو په مینځ کې دود وي او دغه جریان او دود
خلکو لپاره اعتبار نشته دی، او نه هم هغه ته عرف ویل کیږي، لکه نن په افغانستان کې عرف داسې 
جوړ دی چې د پالرخپلې لور ته د کور څه اسباب او سامان د جهیز په نوم اخلي، که پالر خپلې لورته 

، چې دا مې خپلې لورته عاریت ورکړی نو دعوا دغه جهیز ورکړي او بیا وروسته پالر ادعا وکړي
 درسته نه دی، او لوريې ادعا وکړي چې هغه زما جهیز دی، د لور ادعا یې درسته دی.

( هغه عرف منل کیږي چې په 5دغه راز په بله ماده کې راغلي: العبرة للغالب الشایع ال للنادر()
 چې په خلکو کې لږ لیدل کیږي. خلکو يې ډیر جریان ولري او هغه عرف د منلو وړ نه ده،

د عرف د ارزښت په هکله دکتور ظریفي لیکي: د خلکو هغه دودونه چې ضرري او په عقیدوي 
او اخالقي فساد ککړ نه ؤ، او بي ځایه مالي زیان په کې نه پیښیده، نو شریعت په خپل حال پریښودل، 

ې ورڅخه لري کړي، ښې برخې یې که څه کمی او زیاتی پکې ؤ، هغه یې وتراشل او بیکاره برخې ی
پریښودې لکه څرنګه چې د شرک، سود، غال، زنا، غصب، چور چپاول، قمار او نورو ناوړه دودونو 
جرړی یې له بیخه وویستلی، نو په دې توګه د اسالمي شریعت داسې احکام نه دي چې یواځې په 

لکې دي دین له لومړی سره څخه کتابونو کې ځای لري او د ټولنې له عملي ژوند سره اړیکې نلري، ب
ښه دودونه په ټولنه کې تایید کړي، په فساد ککړ دودونه یې صیقل کړي او باطل او ناوړه رواجونه 
یې له مینځه وړي او کله هم چې په یوه ټولنه کې د مختلفو الملونو په بنسټ دودونه بدلیږي، او دا 

ټکر نه کوي، اسالمي شریعت د هغو دودونو بدلون منفي لوري ته نه دی، د شریعت له مقاصدو سره 
 (6د بدلون په سبب احکام هم بدلوي.)

د وګړو په ټولنیز ژوند کې چې هغوی به د وخت د پیغمبر د شریعت احکامو پیروي نه کوله نو د 
هغوی په نزد یواځنی قانوني اصل همدا عرف او عادات ؤ، په خپلو معامالتو نورو چارو کې به یې 

یدل او خپلې فیصلې او پریکړې به یې د عرف او عاداتو پر بنا کولی، هو داسې به هم ؤ هغو ته راګرځ
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چې ځینې عرف او عادات د دین او شریعت خالف ؤ او ځینې به دین سره موافق ؤ، زمونږ په هیواد 
کې هم ځینې خلک په ځینو چارو کې عرف ته رجوع کوي، کیدای شي چې ځینې عادات یې روا او 

 وي. ځینې ناروا
په اوسني وخت کې عرف او دودونه د حقوق پوهانو په نظر د وضعي قوانینو یو مهم مصدر او 
منل شوې سر چینه ګڼل کیږي، او د قوانینو په تدوین او جوړښت کې ورڅخه کار اخلي او زیاتو 

 ځایونو او مواردو کې عرف ته رجوع کوي.
کوم چې د عربو ترمینځ دود ؤ، هغه  کله چې اسالمي شریعت راغی نو ډیر حقوق او تصرفات یې

یې مهذبه کړل او هغه یې پر خپل ځای پریښودل، په ځینو یې امر وکړ او داسې احکام یې راوړل چې 
د ټولنو وجایب او حقوقی چارې یې د خلکو ترمینځ تنظیم کړي، څو د خلکو اړتیا وې او غوښتنو ته 

ی، بد او ناروا عرف چې د اسالمي ځواب ووایې، نو ښه عرف په اسالمي شریعت کې منل شو
شریعت له اصولو او اهدافو سره ټکر ولري، حرام دی او پر ټولو باندې د دغو دودونو په خالف 
پاڅون او مبارزه کول الزم او فرض دي، ځکه چې له منکر څخه منعه ده او که څوک هغو ته صحیح 

، هغه په دي معنا چې حرام او او ښه ووایې، کیدای شي ځینې وخت د یو چا د کفر المل وګرځې
ناروا عرف او دود ته پر قرآن او سنتو ترجیح ورکړه او دود یې ښه وګاڼه، له همدې امله 
وروستني)متاخرین( او د اوسنیو)متقدمین( فقهاؤ شاګردان په ځینو فقهې مسایلو کې د خپلو استادانو 

په امامت، اذان او قران کریم په  مخالفت کړی، لکه دبیلګې په توګه د حنفي مذهب متاخرین فقهاء
تعلیم ورکولو باندې اجوره او مزدوری اخستلو ته جواز ورکړی، حال داچې د حنفي مذهب مخکني 
فقهاء دا عملونه طاعات او عبادات ګڼې او په هغو سره اجوره او مزدوري اخستل جواز نه ورکوي، 

دي، ځکه چې د متقدمینو فقهاؤ په د دواړو ډلو نظرونه په خپل وخت کې معقول او د ارزښت وړ 
وخت کې د هغه چا لپاره چې د قران کریم تعلیم ورکاوه، او یا يې امامت کاوه، او یا به یې مسجد 
کې اذان کاوه، د بیت المال څخه  هغوی ته ځانګړې تنخوا ورکول کیده، نود متقدمینو په وخت د 

ا ناروا وه او همدا حکم په هغه وخت کې قران کریم په تعلیم، اذان، او امامت ورکولو سره تنخو
مناسب ؤ، اوس چې عرف رواج او دود بدل شوی، هغوی لپاره له بیت المال څخه تنخوا نشته دی، 

 نو ځکه خو حکم کې بدلون راغلی دی.
د مخه تر دې چې د عرف په حجتوالې باندې لیکنه وشي، او د فقهاؤ نظرونه په دي هکله وړاندې 

ې دا خبره روښانه او رڼه شي، چې عرف څو صورتونه لري، د اصولینو له نظره شي، ښه به دا وي چ
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کوم عرف د بحث او څیړنې موضوع تشکیلوي، که د خلکو عرف او عاداتو ته ښه ځیر شو او هغه د 
 شریعت په تله کې وتلو نو هغه له درې صورتونو څخه خالي نه دی: 

ید شوی وي ، دغه عرف د شریعت په صورت: هغه به د شریعت په نزول سره تای -لومړی
مشروع او روا چارو کې داخل شو،ځکه چې شریعت هغه تایید کړی، او په کولو سره یې امر کړی 
نو په دي ډول عرف کې د اسالمي شریعت فقهاء اختالف نه لري، او ټول په دي نظر دي چې عمل 

ف سره هی  ډول بدلون نه کول پرې الزم دي، احکام یې ثابت دي، د زمانې او ظروفو په اختال
مني، که تغیر او بدلون راځې هغه به نسخې سره رامنځ ته کیږي، د رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 
له وفات څخه وروسته نسخه راتالی نه شي، دبیلګې په توګه د خلکو دا عرف او عادت ؤ چې 

او نظافت تایید شوی او په ځان او لباس پاک او ستره وساتې، هو! د شریعت په راتلو سره د پاکی 
( لباس دې پاک او ستره 7شرعې نصوصو ثابت شوې دی لکه اهلل تعالی فرمایې: وثیابک فطهر()

( اهلل تعالی پاکان خوښه وي، دغه راز په بل 8کړه، په بل ایت کې راغلي: واهلل یحب المطهرین()
ا داچې اهلل تعالی توبه کوونکي ( معن9ایت کې راغلی: ان اهلل ال یحب التوابین و یحب المتطهرین()

( 10او پاکان خوښه وي، همدا راز رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمایې: الطهور شطر االیمان()
د شوی، که څه تايي پاکې د ایمان یوه برخه ده، په دي پورته شرعې نصوصو کې د نظافت او پاکې

غوی دا عادت ښه وګاڼه، او یا د هم د خلکو عرف او عادت نظافت او پاکوالي ؤ، خو شریعت د ه
خلکو دا عادت او عرف چې میلمه ته به یې ډوډی ورکوله، او د هغوی عزت به یې ساته او ښه 
پالنه به یې کوله، که څه هم د خلکو عرف او عادتو کې میلمه ته ډوډی ورکول ډیره غوره او بهتره 

ه به یې بد ګاڼه، په عرف کې خلک چاره شمیرل کیږي، او چا چې به میلمه ته ډوډی نه ورکوله هغ
له هغه څخه کرکه کوي، اسالمي شریعت په خپلو نیکو الرښوونو سره د میلمه پالنه او هغه ته په 

َْوال َيو مِْْبِاللَّهِْْيُ ؤ ِمنَُْْكانََْْوَمنْ ډوډی ورکولو یې ټینګار کړی، لکه پیمغبر صلی اهلل علیه وسلم فرمایې:  
رِمْ ْاآلِخرِْ ( معنا داچې: څوک چې په اهلل تعالی او د قیامت په ورځ ایمان لري، پس د 11)(َضي َفهْفَ ل ُيك 

ْاآلِخرَِْْوال َيو مِْْبِاللَّهِْْيُ ؤ ِمنَُْْكانََْْمنْ خپل میلمه عزت دي وکړي، همدا راز په بل حدیث کې راغلی: 
رِمْ  رځ ایمان لري نو د خپل میلمه چا چې په اهلل تعالی او د قیامت په و (12()يَ و ُمهَُْْجائَِزتُهَُْْضي َفهُْْفَ ل ُيك 

 عزت دي وکړي او د هغه د یوې شپې او ورځې میلمستیا حق دي ادا کړي. 
په پورته نبوې حدیثونو کې د میلمه په عزت او هغه ته په ډوډی ورکولو حکم شوی، که څه هم 

الم د خلکو په مینځ کې میلمه ته ډوډی ورکول د هغوی عادت ؤ او هغوی په دي ویاړ کاوه، د اس
د مقدس دین په راتګ سره د خلکو دا عرف او عادت یې تاييد کړ، او میلمه ته په ډوډی ورکولو 
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سره یې مونږ ته امر کړی او پر مونږ واجب او الزم دي چې میلمه ته ډوډی ورکړو، اوس میلمه ته 
 ډوډی عرف نه بلکې شرعې حکم دی، نو ځکه عمل کول پرې واجب دي.

عرف: که چیرې داسې پیښه شي چې اسالمي شریعت د خلکو  شوینا تایید  صورت: –دوهم 
عادات او عرف نه وي تایید کړي، نو هغه ناروا او د اسالمي شریعت تر نواهیو الندې راځې، له 

لکه عربو عرف او عادت دا ؤ، چې د کعبې طواف لوڅ او  هغه څخه ځان لري ساتل واجب دي،
ړ شوی ؤ، همداراز د شرابو خوړل د خلکو عادت بربنډ وکړي، که څه هم د هغوی دا عادت جو

او عرف ګرځیدلی ؤ، خو د اسالمی شریعت په راتګ سره دواړه دودونه ناروا او حرام شول، اوس 
پر مونږ الزه او واجب ده چې له دغو پورته عملونو څخه ځان وساتو او د اسالمي شریعت په ناروا 

ت دی او شریعت حرام او ناروا ګڼې، د شریعت او نواهیو کې داخلیږي، پس دا د فاسد عرف صور
پس داسې عرف هی  کله د عمل وړ نه  خالف عرف دی،که څه هم چې د خلکوترمینځ رایج دی،

دی، اونه هم مجتهد هغه په خپل اجتهاد کې ورباندې دلیل نیسي او نه یې هم قاضي خپلو فیصلو 
 کې رعایت کوي.

مینځ کې رایج او دود وي، او خلک په صورت: دا هغه عرف دی چې د خلکو تر -دریم
معامالتو کې په هغه عمل کوي، خو اسالمي شریعت نه هغه تایید کړی وي او نه يې هم ناوړه ګڼلی 
وی، یا په بل عبارت نه یې دهغه اثبات کړی وي او نه یې د هغه نفي کړی وي، همدغه عرف د 

هغه د اسالمي شریعت له نظره  بحث مجال ده، مخکني دوه صورتونه د بحث وړ نه دي، ځکه چې
 تایید او یا نا تایید شوي دي.

 د عرف ډولونه: 
عرف بیالبیل ډولونه لري، چې ځینې یې په فقهې مسایلو کې د اعتبار وړ دي او فقهاء ورته 
ارزښت ورکوي، تردې پورې چې د قاضي او مجتهد لپاره یې شرط ګڼې څو هغوی د خلکو په 

لري، او خپلو فیصلو کې قاضي او د احکامو په استنباط کې مجتهد عرف او دودونو باندې علم و
خطا نه شي، له همدې امله اصولینو عرف څو ډولونو ته ویشلی دی، چې هر یو باید وپیژندل شي او 
په نن ورځ کې خو ډیر زیات د سوداګریزو معامالتو رجوع عرف ته کیږي، په لومړی سر کې 

 (13او دوهم عملي عرف.) عرف دوه ډوله دی، لومړی قولی عرف
لومړی قولي عرف: د خلکو توافق او یووالی په کارولو او استعمال د یو لفظ کې پرته له اصلي 

اصطالح او لفظ اطالق په لور باندې، او یا د « ولد»معنا څخه دیته قولي عرف وایې، لکه د 
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« ولد»، حال داچې د لفظ کارول نقدو روپیو لپاره چې په یو دولت کې دود او رایجې وي« درهم»
اطالق له سپینو زرو څخه په معلوم او معین وزن جوړ شو « درهم»اطالق پر زوی کیږي، او د 

لفظ کارول چې په یوه کوټه او ټول سرای باندې « بیت»روپیو ته ویل کیږي، او یا لکه د کور 
 اطالق کیږي.

عادت شوی وي لکه د دوهم عملي عرف: دا هغه عادې او معامالتي چارې چې خلک ورباندې 
خلکو په مینځ کې دود شوی چې کله سقاوې ته ځې، د اوبو او وخت اندازه نه ټاکې، او یا لکه د 

 استصناع عقد او یا د خلکو ترمینځ دا تعامل چې مهر ماجل او معجل ته ویشي.
 قولي او عملي عرف له یو چا څخه د صادرولو په اعتبار عام او خاص ته ویشل کیږي:

: هغه عرف ته وایې چې د ټولو ښارونو اسیدونکو په مینځ کې دود او خپور وي، او عرف عام
لفظ چې یواځې څارویو ته کارول کیږي نه انسان « دابې»په هغه عمل کوي، که قولي وي لکه د 

هر هغه شی ته وایې، چې پر زمکه خوځیږې، خو عام قولي عرف کې انسان « دابه»ته، حال داچې 
 ول کیږي، او کله عملي وي لکه د استصناع عقد او یا سقاوې ته تلل.نه کار« دابه»ته 

خاص عرف: هغه عرف ته وایې چې د ځینو خلکو په مینځ کې رایج وي، او یا په یو ښار کې 
اصطالحات او کله هم عملي وي لکه د « نحو او صرف»دود وي، دا هم کله قولي وي لکه د 

 لورانو لپاره جهیزیه ورکول.
و بدو په اعتبار صحیح او فاسد عرف ته ویشل کیږي، صحیح عرف هغه ته وایې عرف د ښو ا

چې د خلکو په مینځ کې عادت وي، خو د هغوی دا دود د اسالمي شریعت سره په ټکر کې نه 
وي، او پرته له دې څخه چې د اسالمي شریعت حالل حرام کړي او یا حرام حالل کړي او د 

مل ونه ګرځې، او نه هم راجحې مفسدې ورسره تړلې وې، لکه د معتبره مصلحت د له مینځه تلو ال
اختر په ورځ ډوډی ورکول او یا زوم خپلې کوژدنې ته تر واده څخه وړاندې څه جامې ولیږدوي، 
چې د هدیه او ډالۍ  په لړ کې دا شیان داخلیږي، دغه راز په افغانستان کې عرف دی چې د واده په 

 لوانو ته مړۍ ورکوي.شپه د زوم کورنۍ خپلو نژدې خپ
فاسد عرف: هغه عرف ته وایې چې د شرعي نص سره په ټکر کې وي ، یا نقصان او ضرر 
ورسره تړلی وي، اویا خو د مصلحت او ښیګڼې خنډ واقع کیږي، لکه د مړی په لومړنی ورځ 

کول، ولور اخستل، په بدو کې د ښځو ورکول، جوارې، مروج رهن کوم چې په « بدرګه»
کې دود دی، دشطرنج لوبه، د ښځو او نارینو مخلوط اوسیدل، د خوښیو په مراسمو کې  افغانستان

 نڅا، او په کورونو کې د کونډو له نکاح څخه بندول.
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په عرف باندې دلیل نیول او په فقهې مسایلو کې هغه ته راګرځیدل، د فقهاؤ ترمینځ اختالف 
ړ کې راوړل شوی دی، برابره خبره ده لیدل کیږي، له همدې امله عرف د اختالفي مصادرو په ل
کې دوه  وعرف باندې په استدالل نیول چې مخالفین لږ وي او که ډیر خو بیا هم اختالف دی،

 نظرونه شتون لري، لومړی جمهور فقهاء او دوهم ابن حزم الظاهری دی.
 ړی ابن حزم ظاهري: په دي نظر دی چې عرف دلیل نه دی، ځکه چې هغه په دی استدالللوم

یمن ته د قاضی په حیث لیږدوه، رسول اهلل صلی اهلل علیه تعالي عنه کوي، چې کله معاذ رضی اهلل 
وسلم ورڅخه پوښتنه وکړه چې په کوم شی سره به فیصله کوې، هغه وویل چې د اهلل په کتاب 

هغه سره، بیا یې ورڅخه پوښتنه وکړه که د اهلل تعالی په کتاب کې نه وي، په کوم شی فیصله کوې، 
وویل د پیغمبر په سنتو، بیا یې ورڅخه پوښتنه وکړه، چې که په سنتو یې پیدا نه شي، په څه شی 

، هغه وویل چې اجتهاد کوم، ابن حزم وایی چې په دي لړ کې معاذ رضی اهلل تعالی عنه ئفیصله کو
 عرف نه دی ذکر کړی، که عرف د فقه دلیل وای، نو معاذ به ذکر کړی ؤ.

دلیل هم وړاندې کوي چې که عرف دلیل شي، د خلکو ترمینځ خو تیری او  دغه راز هغه دا
 ظلم هم دود او عرف ګرځیدالی، نو هغه دې هم روا شي.

دغه راز هغه دا دلیل هم وړاندې کوي چې عرف او دودونه خو مختلف دي، کوم دود دلیل 
 وګرځول شي، دلته خو اختالف رامینځ ته کیږي.

عرف په حجت نیولو کې مذاهب اتفاق لري، هغه عرف چې  دوهم جمهور فقهاء: د صحیح
صحیح او عام عرف وي، او ډیر فقهې مسایل یې ورباندې بنا کړي دي او هیڅوک یې منکر نه 

 (14دي.)
فقهاء په الندې دالیلو استدالل کوي چې عرف باندې استدالل کول جواز لري، اهلل تعالی په 

ًساْاللَّهُُْْيَكلِّفَُْْلْْاللَّهُْْآتَاهُِْْمَّاْفَ ل ُين ِفقْ ْرِز قُهَُْْعَلي هُِْْقِدرََْْوَمنْ َْسَعِتهِِْْمنْ َْعةْ سَُْْذوْلُِين ِفقْ  قرآن کریم کې فرمایې: ْنَ ف 
َعلُْْآتَاَهاَْماِْإلَّْ رْ ْبَ ع دَْْاللَّهَُْْسَيج  رًاُْعس  ( ژباړه: د مال خاوند چې مال ولري له خپل مال څخه نفقه 15()ُيس 

تنګې راغلی وي، نو هغه دي له هغه مال څخه څومره چې اهلل تعالی وکړي او پر چا چې د روزې 
هغه ته ورکړی وي، نفقه او خرڅ وکوي، اهلل تعالی یو نفس نه مکلف کوي چې مګر هغه چې اهلل 
تعالی هغه ته ورکړی وي، ژر ده چې اهلل تعالی به وروسته له سختۍ څخه اسانتیا راولي( ددي ایت په 

شرعي اندازه نه لري بلکې هغه اهلل تعالی د خلکو عرف او عادت ته  تفسیر کې وایې چې نفقه
( یقیني خبره هم 16سپارلی ده، نو دا اصولي دلیل دی چې اهلل تعالی ورباندې احکام بنا کړي دي)

داده چې نفقه د خلکو د روزي په وسعت او اقتصادې حالت پورې تړلی ده، نو ځکه خو په اسالمي 
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ه نه دی ټاکل شوی او دا خبره عرف او دودته سپارل شوې ده، له همدې نصونصو کې د نفقې انداز
 امله د اسالمي فقه پوهانو هم په ډیرو احکامو کې عرف ته رجوع کړی ده.

دغه راز د ابو سفیان میرمن رضی اهلل عنها رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم ته راغله او د 
اسې یې وویل:ان ابا سفیان رجل شحیح ولیس ماشومانو د نفقې په هکله یې پوښتنه وکړه، نو د

یعطیني ما یکفیني و ولدي اال ما اخذت منه وهو الیعلم فقال خذی ما یکفیک و ولدک 
( معنا داچې ابو سفیان بخیل سړی ده، دومره څه ما ته نه راکوي، چې زما او زما د 17بالمعروف()

، د اهلل تعالی پیغمبر صلی اهلل علیه اوالدونو بسنه وکړي، مګر داچې زه په خپله څه مال پټ اخلم
وسلم ورته و فرمایل دومره شی په نیکه طریقه سره اخله چې ستا او ستا د اوالدونو بسنه او کفایت 
کوي( په حدیث کې نیکه طریقه یعني څنګه چې دود او عرف وي او په خلکو کې پیژندل شوی 

دازه عرف او خلکو دود ته سپارل شوی وي، په همهغه اندازه یې اخله، په دي ځای کې د نفقې ان
 ده.

( مطلب 18همدا راز په دي ایت دلیل نیسي: خذ العفو وًامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین()
داچې خپل خوی او عادت بښنه وګرځوه، په معروف کار امر کوه او له بي عقالنو نه ځان غړوه( په 

چارې، کوم چې په خلکو کې رایج څخه پیژندل شوې « عرف»دي ایت کې هم فقهاء وایې چې: له
 وي او خلک یې په خپل مینځ کې ښې ګڼې مراد دي.

دغه راز د عبد اهلل ابن مسعود په قول استدالل کوي، هغه وایې: ما راه المسلمون حسنا فهو 
( کوم کار چې مسلمانان ښه او نیک 19عند اهلل حسن وما راه المسلمون سیًا فهو عند اهلل سیًا()

اهلل تعالی په نزد هم ښه وي، او کوم کار چې مسلمانان بد وګڼې هغه د اهلل تعالی په وګڼې، هغه د 
 نزد هم بد وي.

 د عرف په هکله عقلي دالیل:
چې کله اسالمي شریعت را نازلیده په هغه وخت کې یې د عربو د صالحه عرفونو ساتنه او  -۱

صالحه ؤ په خپل حالت یې رعایت کړی دی، له همدې امله چې د هغوی ځینې عرفونه ښه او 
پریښی دي،لکه مضاربت، بیعې، او هغه اجارې چې له مفاسدو څخه خالي وي، د کنز شارح وایې: 

( معنا 20فان الناس فی عهد النبي صلی اهلل علیه وسلم کانوا یتعاملون المضاربة فترکهم علیها()
د، هغوی په همغه حالت داچې: د نبی کریم صلی اهلل علیه وسلم په وخت کې مضاربت رواج درلو

پریښودل، دغه راز د مدینې منورې په خلکو کې د سلم بیعه دود او جریان درلود، که څه هم سلم 
د معدوم شی اخستل دي، خو اسالمي شریعت د ضرورت په بنا باندې په خپل حالت دغه بیعه 
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خرما « رطب»و کې پریښې ده، همدا راز د مدینې په اوسیدونکو کې دود ؤ چې په اټکل توګه په ون
وپلوري، دغه بیعه د هغوی ترمینځ دود او جارې وه، اسالمي شریعت په خپل حالت د « تمرو»په 

اړتیا له امله پریښودل، پس معلومه شوه چې صالحه او نیک عرف اسالمی شریعت په خپل حالت 
بو کې دا په عر« تبني»پریښي دي، بل خوا مونږ وینو چې فاسد دودونه یې حرام کړي دي، لکه 

عادت او عرف ؤ، چې پردی ماشوم به یې په زویتوب سره نیوه او دهغه میرمن به یې په ځان حرامه 
ګڼله، همدا راز په هغوی کې ښځو ته میراث نه ورکول بل فاسد عرف ؤ چې د اسالم په راتګ 

د بتانو سره دغه دود له مینځه الړ، سود کول د هغوی بل ناروا دود ؤ هغه یې حرام کړ، شرک او 
 عبادت ناوړه دود ؤ هغه یې حرام شو.

د زمانې په بیال بیلو دورونو کې د اسالمي فقهې پوهانو په خپلو فتواګانو کې عرف ته  -۲
مراجعه کړی ده، او په خپلو اجتهادونو کې یې د خلکو عرف مراعات کړی، پس دا خبره په همدې 

ې د سکوتي اجماع درجه او بڼه داللت کوي چې عرف دلیل دی، د هغوی عمل په عرف باند
 نیسي، معنا داچې د عرف اعتبار په اجماع سره ثابت شوی دی.

په حقیقت کې د عرف رجوع نورو شرعې دالیلو،لکه اجماع، مرسله مصالح او سد  -۳
 الذرایع ته کیږي.

دغه راز د فقهې مذهبونو  د مشهورو  فقهاؤ په کتابونو کې د هغوی ویناوې او لیکنې صراحت 
 ري، چې عرف دلیل دی:ل

( مطلب دا 21د حنفې مذهب: د سرخسي په مبسوط کې راغلي: الثابت بالعرف کالثابت بالنص)
چې: کوم څیز چې په عرف سره ثابت شي، داسې باور ورباندې کیږي لکه چې هغه په نص سره 
ثابت شوی وي، په دي ځای کې له عرف څخه صحیح عرف مطلوب دی، دغه راز فقهاء وایې: 

( معنا دا چې عرف او دود پریکړه کونکی دی، ددي مادې په شرح کې راغلي: 22عادة محکمة()ال
که عرف او عادت عام وي او که خاص د شرعي حکم د اثبات لپاره په هغه صورت کې پریکړه 
کوونکی بلل کیږي، چې نص نه وي وارد شوی، په بل ځای کې وایې: والثابت بالعرف ثابت بدلیل 

سره ثابت داسې دی لکه چې په شرعي نص سره ثابت شوی وي، په بل ځای کې شرعي( په عرف 
وایی: کل ما ورد به الشرع مطلقا وال ضابط له فیه وال فی اللغة یرجع فیه الی العرف( په هر هغه 
حکم سره چې په شریعت مطلق راغلی وی چې نه هغه ته په لغت او نه هم په شریعت کې  ضابطه او 

ي، هغه به عرف ته ګرځول کیږي، په بل ځای کې وایې: الن مبني االیمان چوکات ټاکل شوی و
 ( د قسمونو بنا پر عرف باندې وي.23علی العرف()
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 َسَقطَ  َوَمْهَما اْعَتِبْرهُ  اْلُعْرفِ  ِفي َتَجدَّدَ  َفَمْهَماد مالکي مذهب پیرو القرافي په خپل کتاب کې وایې: 
 إْقِليِمك َأْهلِ  َغْيرِ  ِمنْ  رَُجل   َجاَءك إَذا َبلْ  ُعْمِرك ُطولَ  اْلُكُتبِ  ِفي ْسُطورِ اْلمَ  َعَلى َتْجُمدْ  َوَل  َأْسِقْطهُ 

 َواْلُمَقرَّرِ  بَ َلِدك ُعْرفِ  ُدونَ  بِهِ  َوَأْفِتهِ  َعَلْيهِ  َواْجرِهِ  بَ َلِدهِ  ُعْرفِ  َعنْ  َواْسأَْلهُ  بَ َلِدك ُعْرفِ  َعَلى َتْجرِهِ  َل  َيْستَ ْفِتيك
ُقوَلتِ  َعَلى َواْلُجُمودُ  اْلَواِضحُ  اْلَحق   ُهوَ  َذافَ هَ  ُكُتِبك ِفي ينِ  ِفي َضََلل   َأَبًدا اْلَمن ْ  ِبَمَقاِصدِ  َوَجْهل   الدِّ

( هرکله چې عرف نوی او بدلیده هغه ته اعتبار ورکوه، او 24()اْلَماِضينَ  َوالسََّلفِ  اْلُمْسِلِمينَ  ُعَلَماءِ 
یواځې کلک په هغو لیکل شو ټولو عمر مه پاتی کیږه، کله هرکله چې له مینځه تله پریږده یې او ته 

چې تاته یو داسې څوک راشي چې ستا د ښارې اوسیدونکی نه وي او له ته څخه فتوا غواړي، نو 
ته هغه د خپلې ښارې په دود باندې مه مجبوره وه، د هغه د ښارې عرف پوښتنه وکړه او دهغه د 

پل وطن او نه هم په هغه څه چې ستا په کتابونو کې راغلي ښارې د عرف پر بنا فتوا ورکړه، نه د خ
وي، نو دا حقه خبره ده او یواځې په رانقل شوو مسایلو پاتې کیدل بې الرې توب وي او د اسالمي 

 شریعت پوهانو په مقاصدو نه پوهیدل دي.
ه دغه راز شاطبي په خپل کتاب الموافقات کې وروسته له دی چې عرف او دود دوه ډولونو ت

ویشي: لومړی شرعي دودونه چې اسالمي شریعت هغه په خپل حالت پریښې دي او دوهم هغه 
دودونه چې د خلکو په مینځ کې جاري وي خو په نفې او اثبات باندې شرعي دلیل شتون ونلري، 
وروسته د دوهم ډول په هکله وایې: اما الثانی فقد تکون تلک العواید ثابتة وقد تتبدل ومع ذلک 

( هرڅه چې دوهم ډول ده، کله دغه دودونه ثابت وي او کله 25باب الحکام تترتب علیها()فهی اس
 ادلون بدلون مومي نو دغه دودونه د احکامو لپاره الملونه جوړیږي.  

( 26دغه راز شاطبي وایې: ان العواید لو لم تعتبر الدی الی تکلیف ما ال یطاق وهو غیر جایز()
شي نو پایله یې داسې ربړه ده، چې د بند ګانو توان به نه وي او دا  که دودونو ته اعتبار ورنه کړل

 خو درسته نه ده.
د شافعي مذهب پیرو السیوطي په خپل کتاب کې د عرف د ارزښت په هکله لیکې: اعلم ان 

( پوه شه بیشکه عرف او عاداتو 27اعتار العادة والعرف رجع الیه فی الفقه فی مسایل ال تحد کثرة()
کې دومره ارزښت ورکړل شوی، چې کوم مسایل پر عرف او عاداتو بنا دي له ډیرښته نه  ته په فقه

 شمیرل کیږي.
په پورته څیړنه کې معلومه شوه چې عرف په فقهې مسایلو کې دلیل دی، خو مستقله دلیل نه 
دی، او ټول فقهې مذاهب یې په خپلو روایتونو او فتواګانوکې رعایت کړی دی، یواځې ابن حزم 
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هری دی چې په عرف باندې استدالل نه مني، ځکه چې د خلکو ترمینځ خو ظلم او تیری هم ظا
 دود وي، پس ایا هغه هم روا ګرځې.

د ابن حزم دالیل کوم چې د عرف د نه منلو په اړوند وړاندې کړي دي، د هغه دالیل کمزوري 
نو او زمانې حالتونه په نظر دي، دا ځکه چې هغه علمي حقیقتونه په نظر کې نیولي نه دي، د بنده ګا

، دا خو ټولو ته ئکې نه دي نیولي، او هی  یو نص کې راغلي نه دي چې تاسې اجتهاد مه کو
ښکاره ده چې اجتهاد هغه وخت کیږي چې په شرعي نصوصو کې د یوې مسلې حکم نه وي 

م اجتهاد موجود، پس مجتهد ته الزم دي چې د شرعي نصوصو په رڼا کې او د زمانې حالتو سره س
کوي، ترڅو د مسلې حل را پیدا کړي، معاذ رضی اهلل تعالی عنه هم وروسته له شرعې نصوصو 
څخه د اجتهاد خبره یاده کړی وه، نو معلومه شوه چې عرف ته فقهې مسایل راجع ګرځي او اړینه 

 دی چې مجتهد یې په خپلو اجتهادونو کې رعایت کړي.
  
 ونډه د فرعي احکامو په بدلون کې د عرف 

د احکاموپه بدلون کې عرف پراخه ونډه لري، له همدې امله د اجتهاد په باب کې مجتهد ته دا 
شرط ټاکل شوی دی، چې هغه به د خلکو په عاداتو او دودونو باندې پوهه لري، ځکه ډیر احکام 
ر داسي دي چې د ضرورت، عموم بلوا او یا د خلکو د فساد له امله بدلون مومي، دا په دي خاط

چې که هغه حکم په خيل مخکني حالت پاتې شي، خلک له زیان او ستونزو سره مخ کیږي، او د 
 اسالمي شریعت له نزوله موخه دادی چې فساد دفع شي، او انسانان په هوساینه کې ژوند وکړي.

امام شافعي رحمة اهلل علیه چې کله له عراق نه مصر ته الړ او سفر وکاوه، په خپلو فتوا ګانو 
چې په عرف باندې بنا وي بدلون راوست، ځکه چې هلته د خلکو عرف د عراق په نسبت د  کې

 (28نورو فتواګانو غوښتنه کوله.)
د احکامو په بدلون کې عرف ډیره ونډه لري، په ځانګری توګه د وضعي قانون په جوړولو کې، 

دي، د احکامو په زیاتره آمره احکام او عام نظام پورې تړلی احکام له عرف څخه اخستل شوي 
 بدلون کې د عرف د ونډې څو بیلګې:

د کور لپاره سامانونه لکه رادیو، د جامو وینځلو ماشین، او یخچال په ګرنټی اخستل، اوس  -۱
په دي هکله عرف هم همدا دی چې یو څوک څه شی اخلي، نو ګرنټي هم ورڅخه اخلي او ظاهرا 

چې نبي کریم صلی اهلل علیه وسلم فرمایلې: دا له حدیث سره په ټکر کې دی، حدیث کې راغلی 
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( پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم له هغې بیعې نه منعه فرمایلی ده چې په هغې 29نهی عن بیع و شرط()
 کې شرط کیښودل شي.

دغه راز د قران کریم په تعلیم، امامت، او آذان سره مزدورې اخستل د متقدمینو فقهاؤ له  -۲
متقدمینو فقهاؤ په وخت کې د مؤذن، امام، او معلم لپاره له بیت نظره روا نه دي، ځکه چې د 

المال څخه تنخوا ټاکل شوی وه، خو اوس چې د مؤذن، امام او معلم لپاره تنخوا نه ورکول کیږي، 
امام،مؤذن او د قران ښوونکی ته روا دي چې مزدورې پرې واخلي، دا ځکه چې که هغوی په کار 

 مي شعایر به ضایع شي.او کسب سره مشغول شي،  اسال
د ګواهانو تزکیه کول، معنا داچې په شهادت کې د ګواهانو په ظاهري عدالت باندې بسنه  -۳

نه کول، ترڅو پورې چې له نورو څخه په پټه توګه د ګواهانو په هکله معلومات حاصل نه کړي، 
 داځکه چې په خلکو کې دروغ زیات دود شوي دي.

منعه کول، ترڅو هغوی لمونځ په جماعت سره ادا کړي، د له مساجدو څخه ځوانې ښځې  -۴
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم په وخت کې هغوی مسجد ته تلې او خپل لمونځ به یې په جماعت 
سره کاوه، خو اوس وخت کې فقهاء وایې چې: فساد او بد اخالقي زیاته شوی ده، ځکه خو 

 مساجدو ته له تګ څخه منعه شوي دي.
نه پرته د بل چا اکراه هم متحقق کیږي، امام ابوحنیفة رحمة اهلل علیه په دي نظر ؤ، له پاچا  -۵

چې له سلطان نه پرته د بل چا اکراه نه متحقق کیږي، دا ځکه چې په هغه وخت کې له پاچا نه پرته  
بل چا د اکراه قدرت نه درلود، داچې اوس تیری او ظلم زیات شوی، امام ابویوسف او امام محمد 

ه وخت کې ظلم او تیری په خپلو سترګو لیدلی دی، نو دوی په دي نظر دي چې له پاچا څخه پرته پ
د نورو اکراه هم متحقق کیږي، داسې نور ډیر مسایل شته دي چې د عرف له امله په کې بدلون 
راغلی، داچې عرف د احکامو په بدلون کې ونډه لري، په دي کې د حق ثبوت او مفاسدو څخه 

 و د مصالحو جلبول دي.مخنیوی ا
څرنګه چې عرف ته په شریعت کې اعتبار ورکړای شوی او پر هغه باندې احکام بنا کیږي، خو 
په حقیقت کې مستقل دلیل نه دی، د عرف لپاره کوم چې پرهغه باندې احکام بنا کیږي، او د 

 (      30اعتبار وړګرځي،الندې شرطونه لري ترڅو پر هغه احکام بنا شي.)
: له شرعي نص سره به په ټکر کې نه وي، هغه عرف ته اعتبار ورکول کیږي، چې شرط -۱

هغه د شرعي نصوصو پر خالف نه وي، که د شرعي نص په خالف وي هغه عرف نه منل کیږي، 
داسې دود او عرف چې په نص سره ثابت شوی حکم تعطیل کړي، د منلو وړ نه دی، د بیلګې په 
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ګډاګانې، او داسې نور فاسد دودونه او عرفونه، که چیرې نص توګه، سودې معامالت، کانسرت، 
عام وارد شوی وي او عرف د نص له ځینو افرادو سره مخالف وي، او یا خو قیاس وي نو دلته 
عرف ته کتل کیږي، که عام عرف وي مخصص ګرځې، او قیاس پریښودل کیږي، لکه د استصناع 

 اعتبار نه ورکوي.عقد او که خاص عرف وي، جمهور فقهاء هغه ته 
عرف به له هغه څه سره چې په د هغه خالف تصریح شوی وي په ټکر کې نه وي: ددي  -۲

مطلب دادی چې عقد کوونکی به د عقد په وخت کې داسې تصریح نه وي کړی چې د جارې 
عرف په خالف وي، که چیرې عاقدینو داسې تصریح کړی وي، په همغه توګه او بڼه الزمیږې، 

ه اعتبار نه ورکول کیږې، لکه ابن عبدالسالم وایې: کل ما یثبت فی العرف اذا صرح روان عرف ت
المتعاقدان بخالفه مما یوافق مقصود العقد صح، فلو شرط المستاجر علی االجیر ان یستوعب النهار 

( هر هغه شی چې په عرف کې ثابت وي، 31بالعمل من غیر اکل و شرب یقطع المنفعة لزمه ذلک()
د کوونکی د عرف په خالف کوم چې د عقد له مطلوب سره جوړ جاړی ولري تصریح کله چې عق

وکوي، دا عقد درست دی، دبیلګې په توګه: که اجاره کوونکی پر مزدور باندې دا شرط کړي 
، هسې خوراک او څښاک  چې د مستاجر ئچې ټوله ورځ به پرته له خوراک او څښاک نه کار کو

 ځي، دغه ډول عقد په مزدور باندې الزمیږي.)اجاره کوونکی( ګټه له منځه 
عرف به عام وي: ددې شرط معنا داده چې د خلکو ترمینځ خپور او د هغوی په مینځ کې  -۳

منل شوی وي، او اکثریت د خلکو به په هغه عمل کوونکي وي،که چیرې عرف عمومیت نه درلود 
ف له امله قیاس پریښودل کیږي هغه عرف د منلو وړ نه دی، د حنفي فقهاؤ په نزد صحیح عام عر

 او شرعې دلیل مخصص جوړیږي، خو خاص عرف پر قیاس نه مخکې کیږي.
عرف به الزامی اړخ او جنبه لري: ددې شرط معنا داده چې عرف باندې د خلکو عمل  -۴

 حتمي وي، که عمل ورباندې ونه شي هغه عرف نه ګڼل کیږي.
ي: د عرف لپاره دا شرط شوی چې د عرف به د عقد د جوړښت په وخت کې موجود و -۵

عقد له جوړښت څخه وړاندې موجود وي، یعني عرف د عقد او تصرف څخه سابقه او لومړیتوب 
ولري، پس هغه عرف ته اعتبار نه ورکول، چې هغه وروسته له تصرف څخه را پیدا شوی وي لکه 

علی النطق فان النطق سالم عن په دې اړوند القرافي وایې: العواید الطاریة بعد النطق ال یقضی بها 
معارضتها فیحمل علی اللغة ونظیره اذا وقع العقد فی البیع فان الثمن یحمل علی العادة الحاضرة فی 

 (32النقد، وما یطرا بعد ذلک من العواید علیها ال تعتبر و انما یعتبر من العواید ما کان مقارنا لها()
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جوړیدالی، چې هغه تر عرف مخکې ایجاد  عرف په هغه تصرف او پیښه باندې دلیل نه شي
شوی وي، او نه هم د پیښو مرجع نوی عرف او دود ته کیږي، د پورته څیړنې څخه دا مسله 
ثابتیږي چې صحیح عام عرف د فقهې لپاره دلیل جوړیږي او زیاتره فقهې احکامو مرجع عرف ته 

 کیږي چې په دي هکله ټول فقهاء اتفاق لري.
 (33پاره په مجلة االحکام العدلیة کې ډیرې قاعدې راغلي دي: )د عرف د ښه تنظیم ل

عادت او عرف پریکړه کوونکی دی، برابره خبره ده « العادة محکمة»ماده: ۳۳لومړی قاعده 
 چې عام وی او که خاص وي.

د خلکو کارول دلیل دی او « استعمال الناس حجة یجب العمل بها»ماده:  ۳۳دوهمه قاعده 
 الزم دي.عمل کول ورباندې 
هغه کار چې د عادت له مخې یې سرته « الممتنع عادة کالممتنع حقیقة»ماده: ۳۳دریمه قاعده 

 رسیدل ممکن نه وي، لکه چې په حقیقت کې یې سرته رسیدل ناممکن وي.
د احکامو بدلون د زمانو په بدلون « الینکر تغیر االحکام بتبدل االزمان»ماده:۳۳څلورمه قاعده 
 ڼل کیږي.سره ناوړه نه ګ

د دود او عادت په داللت سره د الفاظو « الحقیقة تترک بداللة العادة»ماده: ۴۴پنځمه قاعده 
 حقیقی معنا پریښودل کیږي.

دود او عادت هغه وخت اعتبار « انا تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت»ماده: ۴۱شپږمه قاعده 
 لري، چې د ټولنې خلکو کې یې کارول عام او غالب شي.

هغه عرف او دود اعتبار لري چې په « العبرة للغالب الشایع ال للنادر»ماده: ۴۲قاعده  اومه
 خلکو کې خپور وي، لږ پیښیدونکی عرف ته اعتبار نشته دی.

کوم شی چې دود شوی وي هغه « المعروف عرفا کالمشروط شرطا»ماده: ۴۳اتمه قاعده 
 داسې ګڼل کیږي لکه چې شرط شوی وي.

هغه څه شی چې د سوداګرو « المعروف بین التجار کالمشروط بینهم»ه:ماد ۴۴نهمه قاعده 
 ترمینځ دود وي داسې ګڼل ګیږي لکه د دوی ترمینځ چې شرط شوی وي.

په دود ټاکل شوی داسې دی لکه په « التعیین بالعرف کالتعیین بالنص»ماده:  ۴۵لسمه قاعده 
 وینا ټاکل شوی.

پورې تړاؤ لري د عرف ارزښت باندې داللت په پورته ذکر شویو قاعدو کې چې په عرف 
 کوي.
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 په عرف باندې د بنا شویو احکامو بیلګې:
ددې لپاره چې د احکامو په اثبات کې د عرف ونډه ښه څرګنده شي، غواړم هغه څو بیلګې 
دلته وړاندې کړم چې فقهې مذاهبو عرف ته په هغو مسایلو کې رجوع کړی ده، او فقهې احکام یې 

 کړي دي:ورباندې بنا 
په حنفي مذهب کې یې بیلګې: که چیرې یو څوک ځمکه غصب کړي او د ځمکې د  -۱

خاوند له اجازې پرته هغه ځمکه باندې کرکیله وکوي، اوس مسله داده چې دغه کرنه صحیحه ده 
ِخيَرةِ  ِفي قَالَ »او که فاسده؟ دغه مسله عرف ته راجع کیږي، په الدر المختار کې راغلي:   اقَاُلو  الذَّ

 وََكانَ  ، اْلَغْيرِ  َأْرضِ  ِزرَاَعةَ  َأْهُلَها اْعَتادَ  قَ ْريَة   ِفي اْْلَْرضُ  َكاَنتْ  بَِأنْ  ، ِللزِّرَاَعةِ  ُمَعدَّةً  اْْلَْرضُ  َكاَنتْ  إنْ 
 ُيطَاِلبَ  َأنْ  اْْلَْرضِ  ِلَصاِحبِ وَ  ، اْلُمَزاَرَعةِ  َعنْ  َفَذِلكَ  ، ُمَزاَرَعةً  َأْرَضهُ  َوَيْدَفعُ  ، بِنَ ْفِسهِ  يَ ْزرَعُ  َل  ِممَّنْ  َصاِحبُ َها
ْهَقانِ  ِبِحصَّةِ  اْلُمَزارِعَ  ژباړه: (34ْ«)َذِلكَ  َأْشَبهَ  َما َأوْ  ، الر ُبعَ  َأوْ  النِّْصفَ  اْلَقْريَةِ  َأْهلِ  ُمتَ َعاَرفُ  ُهوَ  َما َعَلى الدِّ

ه او په په ذخیره نومې کتاب کې وایې: دوی وایې، که چیرې ځمکه د زراعت لپاره تیاره شوی و
کلې کې دود داسې ؤ چې یو د بل ځمکه یې کرله او د ځمکې خاوند خپله نه کرله ، بل چا ته یې 
د کرنې لپاره ځمکه ورسپارله، نو دا دهقاني ګڼل کیږي، د ځمکې خاوند ددې غوښتنه کوالی شي 

په دي فقهې مسله کې عرف ته رجوع « چې د دهقانۍ کوم دود او مروج اندازه واخلي او بس
 شوی ده.

د قسمونو په باب په حنفې مذهب کې عرف ته رجوع کیږي، لکه په دي هکله راغلي دي: ان 
( د حنفیانو په نزد اصل په قسمونو کې 35االصل فی االیمان عند الحنفیة انه مبنیة علی العرف()

دادی چې عرف باندې بنا دي( د بیلګې په توګه که یو څوک داسې قسم وکړي چې زه به غوښه نه 
خورم نو د ماهې په خوړلو سره نه حانث کیږي، ځکه چې په عرف کې د ماهې غوښې ته غوښه نه 

 ګڼې.
دغه راز که یو څوک قسم وکوي چې زه به په دي کور کې نه اوسیږم، خپله له کور څخه 
والړ، خو کورنۍ او د کور سامان یې هلته پاتې ؤ، په دې سره حانث ګرځې،ځکه چې د کورنۍ او 

 پاتې کیدو سره په عرف کې حالف اوسیدونکی ګڼل شي.سامان په 
همدا راز که یو څوک چا ته په مضاربت سره روپۍ ورکړي، د مضارب لپاره روا ده چې په 
روپیو هغه سودګري توکې واخلي چې د سوداګرو ترمینځ دود وي، یعنې د مضارب تصرفات په 

 رپیو کې د سوداګرو عرف ته راګرځې.
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چا نه یو څیز په بیعه اخلي، په دغه بیعه مطلقې روپۍ یادې کړي نو  کله چې یو څوک له -۳
حمل ددغو مطلقو روپیو په دودیزو او مروجو روپیو کیږي، کوم چې د خلکو مینځ کې رواج او 

ومن اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد »متعارفه وي، په دي هکله په البدایة کې راغلي:
څوک په بیعه کې مطلقې روپۍ ذکر کړي نو اطالق یې په هغو روپیو کیږي  ( که36«)النه المتعارف

 چې په ښار کې دود او رواج ولري.
دغه راز بله مسله که چیرې یو څوک خپل کور وپلورې لکه په دې هکله راغلي: )ومن  -۴

( 37عرف()باع دارا دخل بناءها فې البیع و ان لم یسمه الن اسم الدار یتناول العرصة والبناء فی ال
که څوک خپل کور وپلورې، نو ودانۍ  هم په دې کې داخلیږي، که څه هم چې نوم یې وا نخستل 

 لفظ او نوم په عرف کې یواځې ځمکې او ودانیوته شاملیږي.« الدار»شي، ځکه چې
په اجره نیول، داچې اجاره نیول یو عقد دی پس « شیدې ورکوونکې»د ماشوم لپاره دایه  -۵

وم شیان داخلیږي، چې دایه کوم کارونه باید وکړي اوکوم نه داخلیږي، دا خبره په دي عقد کې ک
وعیلها ان تصلح طعام الصبی الن العمل »عرف ته راجع کیږي، په دي هکله په هدایه کی راغلی:

( معنا داچې: پر هغې ماشوم 38«)علیها والحاصل انه یعتبر فیها النص علیه العرف فی مثل هذا الباب
ورکول، او پر هغې د ماشوم نورې چارې دي)د بدن، جامو پاکوالی( ښه او درسته خبره  ته ښه طعام

 دادی چې په کوم شی کې نص موجو نه وي، په داسې ځایونو کې عرف ته رجوع کیږي.

 په مالکې مذهب کې بیلکې:
ترمینځ اختالف « د مال څښتن»د مضاربت په ګټه کې چې کله د عامل او رب المال -۱

څومره اندازه ګټه واخلي ،نوپه دي هکله عرف ته رجوع کیږي، او د عامل خبره درسته راشي، چې 
ده کوم چې هغه یې دعوا کوي، په دي شرط چې عرف کې رواج وي، لکه الموطا کې راغلي: 

 الثلثين لي ان على قارضتك العامل فقال ربحا فيه فربح قراضا مال رجل إلى دفع رجل في مالك قال»
 اليمين ذلك في وعليه العامل قول القول مالك قال الثلث لك ان على قارضتك مالال صاحب وقال

( امام مالک د هغه چا 39«)الناس عليه يتقارض مما نحوا ذلك وكان مثله قراض يشبه قال ما كان إذا
ګټه په هغه مال کې « مضارب»په هکله وایې چې خپل مال بل چا ته په مضاربت ورکړي، پس

چې له تانه ما مال په دي بڼه اخستی ؤ چې زه دوه برخې ګټه اخلم او تاته به  وکړي، عامل ووایې
یوه برخه ګټه درکوم، او د مال خاوند ووایې چې ما تاته مال درکړی ؤ چې ته به دریمه برخه اخلی، 
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امام مالک وایې چې دي ځای کې د عامل قول سره له قسمه درست دی، په دي شرط چې کوم څه 
 یلګې هم ولري او د خلکو ترمینځ دغسې عرف جارې وي.چې وایې نورې ب

قال ابن رشد والحرز عند مالک بالجملة هو: کل شی »په سرقه کې د حرز په اړوند وایې:  -۲
( ژباړه: ابن رشد وایې: د امام مالک په نزد حرز 40«)جرت العادة بحفظ ذلک الشی المسروق فیه

 د مال د ساتنې دود وي، هغه حرز ګڼل کیږي.دادی چې: په کوم شی سره چې د خلکو تر مینځ 
ماشوم ته شیدې ورکول: په مالکی مذهب کې پر مور باندې شیدې ورکول واجب دی، په  -۳

اما حقوق الزوج علی زوجة الرضاع وخدمة البیت... اما من فرق بین »دې اړوند ابن رشد وایې: 
داچې: خاوند چې پر میرمن باندې کوم ( مطلب 41«)والشریفة فاعتبر فی ذلک العرف والعادةنيئة الد

حقونه لري، شیدې ورکول، او د کور خدمت کول...هر څوک چې د بی کاره او ښې میرمن 
               ترمینځ توپیر باندې قایل دي، په دی مورد کې عرف او دود ته اعتبار ورکول کیږي.

 په شافعې مذهب کې:  
رز کوم چې په غال کې د الس د پریکیدو لپاره شرط امام شافعي رحمة اهلل علیه د مال د ح -۱

شو، په عرف باندې اعتماد کوي،لکه چې هغه وایې: و انظر الی المسروق، فان کان فی الموضع 
الذی سرق فیه تنسبه العامة الی انه فی مثل ذلک الموضع محرز فاقطع فیه،و ان کانت العامة ال 

( معنا داچې: او زه فکر اوګورم چې که 42یقطع فیه() تنسبه الی انه فی مثل ذلک الموضع محرز فال
غال شوی څیز په داسې ځای کې ؤ چې مال په کې غال شوی، خلکو هغه ته محرز نسبت کاوه، نو 

 الس یې پرې کوم او که په عرف کې خلکو هغه محرز  نه ګاڼه، الس یې نه پرې کوم.
هې په خوړلو سره نه که چیرې څوک قسم وکړي چې غوښه به نه خورې، هغه د ما -۲

حانثیږي، ځکه چې په عرف کې د ماهې غوښې ته غوښه نه ویل کیږي، په دي هکله داسې راغلي: 
 تحت أو بساط على يجلس ل أو لحما اهلل سماه وإن بالسمك يحنث لم لحما يأكل ل حلف فلو

 وإن السماء تحت ول بساطا اهلل سماها وإن اْلرض على بالجلوس يحنث لم سراج ضوء في أو سقف
 بوضعها يحنث لم وتد على رأسه يضع ل أو سراجا اهلل سماها وإن الشمس في ول سقفا اهلل سماها

 جميع في العرف فقدم والطحال والكبد والجراد بالسمك يحنث لم دما أو ميتة يأكل ل أو جبل على
که چیرې څوک معنا داچې:  (43()وتكليف حكم تعلق بَل تسمية الشرع في استعملت ْلنها ذلك

قسم وکړي چې غوښه نه خورم د ماهې په خوړلو سره هغه نه حانثیږي، که څه هم چې اهلل تعالی 
هغه غوښه نومولی، او یا داسې قسم وکړي چې په فرش به نه کښینم، که هغه په ځمکه کښیناست 
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الندې په  قسم ورباندې نه اوړي، که څه هم ځمکه اهلل تعالی فرش نومولی ده، همداراز تر اسمان
کښیناستو سره نه حانثیږي، که څه هم اهلل تعالی اسمان چت نومولی دی، دغه راز که تر لمر الندې 

نومولی وی، همدا راز که « سراج»کښیناست قسم ورباندې نه اوړي، که څه هم چې اهلل تعالی لمر 
نث نه ګرځې، څوک قسم وکړي چې سر به پر میخ نه ایږدې، که هغه پر غره باندې سر کیښود، حا

نومولی دی، دغه راز که څوک قسم وکړي چې مړه او وینه به نه « وتد»که څه هم اهلل تعالی غر 
خورم، هغه د ماهې، ملخ، ځیګر، او تورې په خوړلو نه حانثیږي، په دغو ټولو ځایو نو کې عرف ته 

ؤ نه پیدا ترجیح وړکړل شوی، په شرع کې هغه نومول شوی خو په شرعي حکم په هغو پورې تړا
 کوي.
 هغه څه چې څاروي تلف کړي: -۳

که چیرې څاروی په شپه کې کښت او زراعت تلف او له مینځه یوسي، د څارویو خاوند د 
تاوان ضامن ګرځي، او که د ورځې له خوا څاروی د چا کښت تلف کړي په دي ځای کې د 

ابة وحدها فاتلفت زرعا او څارویو خاوند ضامن نه ګرځې، لکه په دي هکله راغلي: و ان کانت الد
( معنادا چې: که 44غیره نهارا لم یضمن صاحبها او لیال ضمن لتقصیره بارسالها لیال بخالفه نهارا()

چیرې یواځې څاروی کښت او یا بل څیز په ورځ کې تلف کړي د څاروې خاوند ضامن نه دی، او 
ځکه چې عرف او دود  که د شپې له خوا څاروی خوشې کړي، نو د څاروې خاوند ضامن ګرځې(

داسې جوړ ده ، چې خلک د شپې له خوا څاروي بندوي، او د ورځې له خوا د کښت ساتنه کوي، 
که چیرې دود او عرف داسې جوړ شي، چې خلک د شپې او ورځې له خوا خپل څاروي ساتي نو 

 که بیا څاروې د چا کښت تلف کړي په مطلقه توګه د څارویو مالک  د تاوان ضامن دی.

 حنبلې مذهب کې بیلګې: په
 ، َشْرط   أَن ََّها ، إْحَداُهَما ؛ َأْيًضا ِرَوايَ َتانِ  َفِفيَها ، الصَِّناَعةُ  فََأمَّاد کفایت په هکله ابن قدامه لیکي: 

نِيَئةِ  الصََّناِئعِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ  َفَمنْ  بَّاغِ  ، َواْلَكسَّاحِ  ، َواْلَحاِرسِ  ، َواْلَحجَّامِ  ، َكاْلَحاِئكِ  ، الدَّ  ، َواْلَقيِّمِ  ، َوالدَّ
 ، َكالتَِّجارَةِ  ، اْلَجِليَلةِ  الصََّناِئعِ  َأْصَحابِ  َأوْ  ، اْلُمُروَءاتِ  َذِوي لِبَ َناتِ  ِبُكْفء   فَ َلْيسَ  ، َوالزَّبَّالِ  ، َواْلَحمَّاِميِّ 

 اْلَعَربُ  :اْلَحِديثِ  ِفي َجاءَ  َوَقدْ  ، النََّسبِ  نَ ْقصَ  فََأْشَبهَ  ، النَّاسِ  ُعْرفِ  ِفي نَ ْقص   َذِلكَ  ِْلَنَّ  ؛ َواْلِبَنايَةِ 
اًما َأوْ  ، َحاِئًكا إلَّ  ، َأْكَفاء   لِبَ ْعض   بَ ْعُضُهمْ   ؟ ُتَضعُِّفهُ  َوأَْنتَ  بِهِ  تَْأُخذُ  وََكْيفَ :  اللَّهُ  رَِحَمهُ  ِْلَْحَمدَ  يلَ ، قَحجَّ

ژباړه:هر چې صنعت ده په هغه کې دوه  (45).اْلُعْرفِ  ِْلَْهلِ  اُمَواِفقً  َوَردَ  أَنَّهُ  يَ ْعِني َعَلْيهِ  اْلَعَملُ :  قَالَ 
رایتونه دي، لومړی دا چې کفاءت شرط نه دی، که څوک د بیکاره کسب خاوند وي لکه 
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جاروکښ، وینه ویستونکی، رنګمال، سقاؤ او ډیران وړونکی، دا د معززو او د ښو کسبونو 
سیال او کفوه نه دي، ځکه چې دا د خلکو په عرف  خاوندانو د لورانو لکه سوداګرو او معمار لپاره

کې نقص او کمی ګڼل کیږي، خسیس کسبونه داسې مثال لري لکه چې په نسب کې کمی او نقض 
وي، په شرعي نص کې هم دی موضوع ته اشاره شوی: ثالثة التؤخر الصلوة اذا اتت، والجنازة اذا 

ځنډ نه کول، په لمونځ کې چې کله یې ( په درې شیانو 46حضرت واالیم اذا وجدت لها کفوا()
وخت داخل شي، د جنازې لمونځ چې کله جنازه پیښه شي او پیغله چې لکه هغې ته سیال پیدا شي( 
په یو بل حدیث کې راغلي چې: ځینې عرب د ځینو نورو لپاره سیال او کفوه دي، مګر جاروکښ 

نه وشوه چې دا حدیث ضعیف ګڼې او سیال نه دي، له امام احمد نه پوښت« وینه ویستونکی»او حجام
ته خپله په هغه عمل کوې، هغه وویل په دې عرف جارې دی، نو ځکه ورباندې عمل کوم او د 

 عرف سره برابر دا حدیث راغلی.
نه سپریږم، او یا قسم « دابه»د قسم په اړوند وایې: که چیرې څوک قسم وکړي، چې پر  -۲

ی نه حانث کیږي ترڅو چې په داسې څاروې سپور نه وکړي چې سر به نه خورې، دغه قسم کوونک
شي چې په عرف او دود کې په هغه سپریدل دود وي، او تر هغه پورې نه حانث کیږي، څو چې 

 اذا الحالف ان هغه سر ونه خوري چې عرف او دود کې خوړل کیږي، لکه په دې هکله راغلي:
 يحنث ول به يمينه اختصت خاصة حمارال الدابة لفظ في عرفهم بلد في وكان دابة ركبت ل حلف

 الحمار دون عليها يمينه حملت خاصة الفرس الدابة لفظ في عرفهم كان وإن الجمل ول الفرس بركوب
 حملت مجراهم جرى ومن كاْلمراء الدواب من خاص نوع ركوب عادته ممن الحالف كان إن وكذلك

 بحسب احد كل ويفتي أهله عرف بحسب بلد كل في فيفتي الدواب ركوب من اعتاده ما على يمينه
 رؤوس بأكل يحنث لم خاصة الضأن رؤوس أكل عادتهم بلد في رأسا أكلت ل حلف إذا وكذلك عادته
معنا داچې: که (47ْ()رؤوسها بأكل حنث السمك رؤوس أكل عادتهم كان وإن ونحوها والسمك الطير

کې عرف او دود دا ؤ چې د څوک قسم وکړي چې زه په څاروې نه سپریږم، او د دوی په ښار 
لفظ یې یواځې په خره باندې کاوه، نو د هغه قسم هم په هغه پورې خاص ګرځې، پس د  «دابې»

اس او اوښ په سپریدلو سره نه حانثیږي، دغه راز که قسم وکړي چې زه سر نه خورم، د هغه په 
په سر خوړلو سره  هیواد کې دود داسې وي چې یواځې د پسه سر خوړل کیده نو د ماهې او مرغۍ

 نه حانثیږي، که دود او عرف داسې وي چې د ماهې سر هم خوړل کیده نو بیا حانثیږي. 
دغه راز شافعیان په غال کې د حرز څرنګوالی عرف او دود ته راجع کوي، ځکه چې  -۱

شریعت د حرز په اړوند ځانګړی نص نه دی وړاندې کړی، لکه په دی هکله هغوی وایې: والحرز 
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حرزا فی العرف فانه لما ثبت اعتباره فی الشرع من غیر تنصیص علی بیانه، علم انه رد ذلک  ما عد
( ژباړه: د مال ساتنې حرز هغه 48الی اخل العرف النه ال طریق الی معرفته اال من جهته فیرجع الیه()

دی کوم چې په عرف او دود کې معروف وي، داچې پرته له نص څخه حرز ته اعتبار وړکړل 
، له دي معلومیږي چې د حرز موضوع عرف ته رد شوی ده، ځکه چې د حرز د پیژندلو بله شوی

 الره شتون نه لري.
پایله:د عرف په هکله چې په تفصیل سره کوم معلومات وړاندې شول، له هغو څخه مونږ دې 
پایلې ته رسیږو، چې عرف مستقل شرعی دلیل نه دی، بلکې د ضرورت، اړتیا، مصلحت، د حرج 

تکلیف دفع کول او شرعي احکامو او مطالبو کې د اسانتیا راوستل دي، له همدې امله کله نا  او
کله د ضرورت پر بنا خاص نص پریښودل کیږي، او عرف ته رجوع کیږي، او کله داسې پیښږې 
 چې د نص لپاره عرف او د خلکو تعامل مخصص شي او کله مطلق نص په عرف سره مقید ګرځې.

 جع:ذونه او مراماخ
 

 

                                                 

 مخ.۱۲۵۳فرهنګ جامع نوین، ترجمه المنجد عربي، مترجم احمد سیاح، انتشارات اسالم، دویم جز، 1-
 ایت.  ۱۳۳االعراف،  - 2
 مخ.۲۱۴کال، ۱۳۳۳ت اصول فقه، جالل جاللي زاده، نشر احسان، مبادی و اصطالحا - 3
 مخ.۳۵ماده،  ۴۱شرح مجلة االحکام العدلیة، محمد خالد االتاسي، مکتبه حقانیه، لومړی ټوک،  - 4
 مخ. ۳۳شرح مجلة الاحکام، لومړی ټوک،  - 5
، ۱۳۳۴اډمۍ، د چاپ کالد نوښتونو په هکله د شرعي احکامو بدلون، کتور شیرعلي ظریفي، د علومواک - 6

 مخ.۳۳
 ایت.۴المدثر،  - 7
 ایت. ۱۴۳التوبة،  - 8
 ایت. ۲۲۲البقرة،  - 9
 مخ.۱۴۴صحیح مسلم، لومړی جزء،  - 10
 مخ. ۴۳صحیح مسلم، لومړی ټوک،  - 11
 مخ. ۳۳۳سنن ابی داود، دریم جزء،  - 12
 مخ.۲۱۵مبادي و اصطالحات اصول فقه،  - 13
 مخ.۴۴لومړی جزء، مجموعة رسایل ابن عابدین،  - 14
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 مخ.  ۴۴۴، اوم جزء، محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي  احکام القرآن ، - 16
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 حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق افغانستان
 

 عبداهلل محمدی

 

 چکيده:

ها و محصوالت فکری در مفهوم حقوقی نوینی است که از فعاليت 1،حقوق مالکيت فکری
شامل دو بخش مالکيت صنعتی و  کند وهای تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت میزمينه

چه که در این خصوص مورد نظر ماست، مالکيت ادبی و . آنمالکيت ادبی و هنری است
 هنری است.

های جمهوری اسالمی افغانستان نيز در این خصوص، با الهام از معاهدات و کنوانسيون
بين المللی در زمينه حقوق مالکيت فکری به تدوین اصول و مقررات حمایتی از این حقوق 

مایت از حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق در قوانين خویش پرداخته است. در قانون ح
، به بررسی آثار مورد حمایت و 1307سال  758)کاپی رایت( منتشره جریده رسمی شماره 

راهکارهای حمایتی آن پرداخته شده و ضمن درنظر گرفتن حداکثر ميعاد زمان حمایت در 
سال بعد از آن در نظر  معاهدات بين المللی آن را به عالوه مدت زندگانی پدیدآورنده، پنجاه

                                                 
Intellectual Property 1 
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آن مقرر داشته است  از حمایتگرفته است. همچنين تدابير بازدارنده و ضمانت اجرایی برای 
 که به حبس و جریمه نقدی می توان اشاره نمود.

 واژکان کليدی:

حقوق مالکيت فکری، حقوق مالکيت ادبی و هنری، نقض حقوق مالکيت فکری، مالکيت 
 ادبی و هنری

 

 مالکيت فکریحقوق مبحث اول: 

 گفتار اول: مفاهيم و جايگاه حقوق مالکيت فکری

ارائه تعریف جامع از مالکيت فکری با توجه به مصادیق و ابعاد مختلف و گسترده آن 

رو به این موضوع باید از زوایای مختلف نگریست. از لحاظ موضوع، امری مشکل است، از این

های معرفتی یافت غيرمحسوس ناشی از تالش حقوقی است که در افکار جدید در موضوعات

شود، از لحاظ شخصيت پدیدآورنده، مجموعه حقوقی است که صرفاً متکی به شخصيت می

از لحاظ  (02، ص 1308حکمت نيا، های فکری او ناظر است. )صاحب حق بوده و بر فعاليت

-از نتایج خالقيتبرداری انحصاری فکری، به مجموعه حقوق بهره تيمالک به مربوطهاحکام 

 شود.های فکری تعبير می

مجموعه قواعد و مقرراتی »گونه تعریف نمود: توان اینحقوق مالکيت فکری را می نهایتاً

دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد  کهخالقيت و ابتکار بشر  ناشی از فکر، از آثار که

قوق معنوی به پدیدآورنده هستند، حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی و ح

 .«نمایدآن اعطاء می

( TRIPsهای تجارتی حقوق مالکيت فکری )تریپس : نامه راجع به جنبهدر موافقت

برداری، حمایت شود )حق کپیاصطالح مالکيت فکری به کليه انواع مالکيت فکری مربوا می

پخش کننده، عالئم های از اجراء کنندگان، توليد کنندگان صفحات گرامافون و سازمان

-های ساخت مدارهای یکهای صنعتی، اختراع، طرحهای جغرافيایی، طرحتجارتی، نشانه

 پارچه و حفاظت اطالعات افشاء نشده(.

حقوق مالکيت فکری را بصورت معمول به دو قسم، حقوق مالکيت صنعتی و تجارتی و 

 اند.های ادبی و هنری تقسيم بندی نمودهحقوق مالکيت
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های معمول حقوق مالکيت صنعتی و تجارتی می توان به  عالیم تجارتی و اقاز مصد

های جغرافيایی اشاره های اقتصادی و البته نشانههای تجاری، نامها و دیزاینخدماتی، طرح

های علمی های حقوق مالکيت ادبی و هنری شامل آثار هنری، ادبی و فعاليتنمود، مصداق

 Understanding )ها و ... می باشد.ها یا نگارهها، عکسطرحها و مانند کتابها، نقاشی

Industrial property, page 0) 

 

 گفتار دوم: جايگاه حقوق مالکيت فکری 

حقوق مالکيت فکری بسيار نوپا و جدید است و به تازگی در سطح جهانی عرض اندام 

 واند حائز اهميت باشد.تشود میکه این حقوق جزء کدام دسته از حقوق مینموده است، این

توانيم پردازد، میکه این حقوق بيشتر به مسایل تنظيم حقوق پدیدآورنده میاز آنجایی

آن را جزء دسته حقوق خصوصی قرار دهيم، چرا که این حقوق بيشتر روابط ميان اشخاص 

ف و نماید، مانند حقوق مادی مؤلشان تنظيم می)حقيقی یا حقوقی( را در استفاده از حقوق

 سازمان نشراتی یا حقوق پدیدآورندگان یک فيلم سينمایی و یا از این قبيل موارد.

توانيم این حقوق را جزء دسته حقوق داخلی بدانيم، چرا که این حقوق از سوی دیگر می

باشد و بيشتر قانون یک کشور، آثاری را مورد حمایت در داخل یک کشور قابل اعمال می

کشور پدید آمده باشد و یا برای نخستين بار  در آن کشور منتشر دهد که در آن قرار می

توانيم این حقوق را در دسته حقوق بين الملل قرار دهيم، چرا که شده باشد و از سویی می

جنبه حقوق معنوی آثار پدیدآمده در تمام کشورها و یا حداقل در کشورهایی که به 

شود اند، محفوظ و حمایت میلحق شدههای مربوا به حقوق مالکيت فکری مکنوانسيون

ولی از آنجا که جنبه مادی این آثار در عصر امروزی بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، 

 باشد.تر میجنبه داخلی بودن این حقوق نيز پر رنگ

 

 مبحث دوم: حمايت از حقوق مالکيت فکری در حقوق افغانستان

ی از حقوق می باشد که جهت حقوق مالکيت فکری در سطح جهانی شاخه جدید

حمایت از آثار و خالقيت ها و ابداعات پدیدآمده در  عرصه علم و دانش و فناوری می باشد. 

حمایت از این حقوق با تصویب کنوانسيون های متعددی در این زمينه در عرصه بين الملل 

نی از حقوق رسميت یافته و کشورهای عضو با تطبيق مفاد این کنوانسيون ها به حمایت جها
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مالکيت فکری اهتمام ورزیده اند. از جمله مهمترین این کنوانسيون ها می توان به 

و پس از بازنگری های متعدد  1008(، کنوانسيون برن )منعقده 1003کنوانسيون پاریس )

( و موافقت نامه جنبه های تجاری 1781اصالح گردید(، کنوانسيون رم ) 1777در سال 

 ( اشاره نمود.1770) TRIPsحقوق مالکيت فکری 

به حقوق مالکيت  071تنها در ماده  1355در حقوق افغانستان، در قانون مدنی مصوب 

دو قانون  1307فکری اشاره شده و آن را تابع قانون خاص دانسته است و سپس در سال 

تحت عنوان؛ قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی رایت( و قانون 

قوق مخترع و مکتشف نافذ گردید که در این دو قانون احکام خاص در حمایت از حمایت ح

 حقوق مالکيت فکری گنجانيده شده است.

در قانون حمایت از حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق با الهام از کنوانسيون های بين 

( 52ن )المللی حقوق مالکيت فکری، ميعاد حمایت از حقوق مالکيت فکری را مدت حداکثر آ

سال پس از مرگ پدیدآورنده در نظر گرفته است. البته جهت برخورداری از حمایت های 

پيشبينی شده در این قانون، اثر پدید آمده باید در مرجع مربوا قانونی ثبت گردیده و واجد 

 شرایط حمایت این قانون گردد.

حقوق  همچنين جهت حمایت از آن برخی تمهيدات را جهت پيشگيری از نقض این

پيشبينی نموده است و برای ناقضين آن کيفرهایی را مشخص نموده است که می توان به 

حبس، جریمه نقدی، مسدود نمودن موسسه نشراتی و ضبط وسایل و تجهيزات آن اشاره 

 نمود.

 گفتار اول: مدت حمايت

 منظور از مدت حمایت، مدت زمانی است که اثر در قلمرو مالکيت خصوصی قرار دارد و

حقوق مادی برشمرده شده در انحصار پدیدآورنده اثر یا انتقال گيرندگان و یا وارثين و 

توانند دعوای شخصی در باشد و در صورت نقض این حقوق، دارندگان حق میله میموصی

شان اقامه نمایند. با انقضای مدت حمایت اثر هنری و خصوص مطالبه حقوق تضييع شده

شود و از این پس گيرد و حقوق فردی به نفع جامعه ساقط میمی ادبی در قلمرو عموم قرار

سيد حسن .)تواند بدون نياز به کسب مجوز از آن استفاده نمایدهرکسی می
 (72، ص 1305ميرحسينی،
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کنوانسيون برن، مدت حمایت از اثر، طول حيات پدیدآورنده به  7( ماده 1براساس بند )

 اشد.بعالوه پنجاه سال پس از فوت وی می

قانونگذار افغانستان نيز با الهام از این ماده کنوانسيون برن، مدت حمایت از آثار را عالوه 

بر دوره حيات، پنجاه سال بعد از وفات وی تعيين نموده است، البته قيد نموده که این اثر 

باید طبع و نشر گردیده باشد. بند اول ماده شانزدهم قانون حمایت از حقوق مؤلف، مصنف، 

آثاری که در »دارد: یاد ميگردد( تصریح می« قانون حمایت»هنرمند و مخترع )پس از این 

دوره حيات پدیدآورنده طبع و نشر گردیده باشد، از آغاز سال بعد از سال فوت آن الی مدت 

 «پنجاه سال، مگر اینکه پدیدآورنده طور دیگری تصميم اتخاذ نموده باشد.

اد حمایت از اثر در قانون حمایت و نيز در کنوانسيون برخی موارد مشخص در مورد ميع

 نمایيم:برن ذکر شده است که به آنها اشاره می

آثار »ذکر می نماید:  18ماده  5در مورد آثار سينمایی، در قانون افغانستان، بند  -1

 «.سال 52ها الی مدت بصری از آغاز سال بعد از سال طبع و نشر آن –سمعی 

و آثار هنری کاربردی تعيين مدت حمایت به قوانين ملی  در مورد آثار عکاسی -0

 18ماده  8سال پس از پدیدآوردن اثر باشد. بند  05واگذار شده اما این مدت نباید کمتر از 

 52ها الی مدت آثار عکاسی و نقاشی از آغاز سال بعد از سال طبع و نشر آن»بيان ميدارد: 

 «.سال

سال پس از زمانی که اثر به  52مستعار مدت حمایت در مورد آثار با نام و یا با نام  -3

طور قانونی در دسترس عموم قرار گرفته باشد خاتمه می یابد. منتهی اگر نام مستعار به 

گذارد، همچنين در صورتی که ای است که هيچ شکی را در هویت مؤلف اثر باقی نمیگونه

سال پس از فوت  52ات مؤلف و مؤلف، هویت خود را آشکار سازد، همان قاعده عام یعنی حي

قانون حمایت از حقوق مؤلف، مصنف،  18ماده  3همان و بند )وی اعمال خواهد شد. 
 (محققهنرمند و 

قانون متذکره برقرار است و  18در مورد آثار مشترک نيز قاعده عام بند اول ماده  -0

ه اثر مشترک همان ماده، این ميعاد پنجاه سال پس از فوت آخرین پدیدآورند 0طبق بند 

 خواهد بود.

خویش، مدت حمایت  10های تجارتی حقوق مالکيت معنوی، در ماده نامه جنبهموافقت

هرگاه مدت حمایت از اثری، غير از اثر عکاسی یا اثری از هنر »را چنين بيان داشته است: 
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سال پس  52غير از عمر شخص حقيقی محاسبه شود، چنين مدتی حداقل  عملی، بر مبنایی

سال پس از  52انتشار مجاز آن، یا در صورت عدم چنين انتشار مجازی ظرف  پایان سال از

 «.سال پس از پایان سال خلق آن خواهد بود 52اثر،  خلق

کنوانسيون برن  7با توجه به ماده متذکره، مدت محاسبه کلی حمایت از آثار که در ماده 

قرار گرفته، منتهی برخالف اصل  نامهدر مورد اشخاص حقيقی آمده، مورد پذیرش موافقت

شوند از کلی مقرر در کنوانسيون برن که تنها اشخاص حقيقی به عنوان مؤلف اثر شناخته می

توانند به عنوان مؤلف شناسایی شوند و چون نامه اشخاص حقوقی نيز مینظر موافقت

ه حيات توان کل دوراشخاص حقوقی همانند افراد طبيعی عمر محدودی ندارند، لذا نمی

سال پس از آن را مالک عمل قرار داد، لذا ماده فوق الذکر، مبنای  52شخص حقوقی و 

-دیگری جهت محاسبه مدت حمایت مقرر داشته که همان سال انتشار اثر یا ایجاد اثر می

 (71، ص 1305سيد حسن ميرحسينی،.)باشد. 

ستفاده از حقوق براساس قانون حمایت از حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق، مدت ا

باشد. در صورتی که وی وارث مادی پدیدآورنده بعد از سال فوت وی، مدت پنجاه سال می

نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد، به منظور استفاده عموم در اختيار 

قانون حمایت از حقوق  10ماده  5و  3)بند وزارت اطالعات و فرهنگ قرار خواهد گرفت. 
 (ؤلف، مصنف، هنرمند و محققم

 گفتار دوم: حاالت استفاده از اثر بدون نياز به جواز

حقوق مالکيت فکری از حقوق و مزایای پدیدآورنده در قبال اثر پدیدآمده و یا ایده طرح 

تواند باشد که هيچ شخص نمیکند و این حمایت مبين این مطلب میشده وی حمایت می

و بدون رضایت وی به استفاده و یا نشر و تکثير اثر وی و یا  بدون کسب اجازه پدیدآورنده

ایجاد و توليد مجدد آن اثر مبادرت ورزد. در این صورت برخی از امور بالخصوص امور 

های روبرو خواهد شد، چرا که متوليان امور آموزش مکلف خواهند بود تا آموزشی با چالش

د از سوی پدیدآورنده آن خریداری نمایند و انها و آثار جدید علمی را که منتشر شدهطرح

های آموزش گردیده که موجب عدم شکوفایی علوم و آموزش این باعث باال رفتن هزینه

گردد، به این اساس، در برخی شرایط و حاالت، استفاده نيروهای جوان و جدید در جامعه می

باشد و استفاده نان نمیاز آثار پدیدآورندگان و یا توليد مجدد آن نيازمند کسب اجازه آ
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-تواند از آن استفاده الزم را ببرد، در این گفتار به این شرایط و حاالت اشاره میکننده می

 گردد:

قانونگذار افغانستان در ماده سی و نهم و چهلم قانون حمایت به مواردی پرداخته است 

تواند تفاده اثر وی میکه استفاده کننده بدون نياز به کسب رضایت و جواز پدیدآورنده به اس

مبادرت ورزد. در صدر ماده چهلم آمده است که توليد مجدد آثار به منظور تدریس در 

مؤسسات تعليمی که هدف آن غيرانتفاعی باشد، مجاز است و نيز درماده سی و نهم بر عدم 

 نياز به کسب جواز در رابطه به توليد مجدد آثار به منظور استفاده شخصی و در یک کاپی

 تاکيد نموده است ولی قيد شده که این استفاده تنها توسط شخص حقيقی امکان پذیر است.

 دارد:ماده سی و نهم بيان می

( توليد مجدد اثر نشر شده در یک کاپی، بدون موافقه پدیدآورنده آن، توسط شخص 1»)

ته که صرف به مقصد استفاده شخصی خود وی صورت گرفحقيقی جواز دارد مشروا بر این

 «باشد....

تواند از اثر تنها یک کاپی را در این ماده به روشنی بيان نموده که هر شخص حقيقی می

توليد مجدد )تکثير( نماید و آن مشروا بر این است که بمنظور استفاده شخصی صورت 

 گيرد، در ادامه ماده به استثنائات این مورد به شرح زیر پرداخته است:

 امر مستثنی است:موارد ذیل از این »... 

 توليد مجدد اثر معماری به شکل عمارت یا ساختمان دیگر. -1

توليد مجدد به شکل کاپی نمودن اسناد )ریپروگرافی( یا عکاسی تمام یا قسمت  -0

 دار به شکل یادداشت.مهم بخش از کتاب یا اثر موسيقی

 توليد مجدد مجموع یا قسمت مهم بخش ذخایر معلوماتی الکترونيک یا دیتابيس -3

 به شکل دیجيتل.

 «( این ماده از این امر مستنی است.0توليد مجدد پروگرام کمپيوتری مندرج حکم جزء )

را مشخص ساخته است، در ادامه در بند دوم این ماده به خوبی موارد استفاده و منع آن

 های کامپيوتری پرداخته است:به توليد مجدد و یا اقتباس برنامه

توليد مجدد در یک کاپی یا اقتباس پروگرام کمپيوتری توسط »بند دوم ماده سی و نهم: 

مالک قانونی کاپی آن بدون اجازه پدیدآورنده دیگری حق طبق و نشر به مقاصد ذیل مجاز 

 باشد:می
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جهت استفاده پروگرام کمپيوتری و به مقصد و در حدی که پروگرام مذکور برای  -1

 آن فراهم گردیده است.

ری اسناد و اوراق و یا تعویض نسخه پروگرام کمپيوتر که به منظور آرشيف و نگهدا -0

تصاحب آن قانونی بوده، مشروا بر اینکه نسخه متذکره پروگرام کمپيوتری مفقود، تخریب و 

 «یا غير قابل استفاده گردیده باشد.

 گردد:در این بند ماده سی و نهم به نکات خوبی اشاره نموده است که به آن اشاره می

رداری )توليد مجدد( برنامه کامپيوتری تنها در صورتی جواز دارد که اول بالف( کاپی

 شخص بایستی مالک قانونی کاپی آن برنامه باشد و دوم، تنها یک کاپی برداشته شود.

برداری در دو مورد ذکر گردیده است که اول، در راستای هدف ب( مقاصد این کاپی

ه برنامه وقتی قابل نصب مجدد در کمپيوتر برنامه مورد استفاده صورت گيرد و دوم، نسخ

است که استفاده کننده صاحب و مالک قانونی نسخه سابق آن برنامه بوده و نسخه قبلی 

تواند بدون کسب موافقه پدیدآورنده به مفقود و یا از بين رفته باشد، در این صورت وی می

 استفاده از نسخه جدید آن مبادرت ورزد.

دهد تا بدون کسب موافقه و این اجازه را به مؤسسات تعليمی میماده چهلم این قانون 

که این استفاده جهت تدریس اجازه پدیدآورنده اثر به استفاده از آن بپردازند، مشروا بر این

و هدف از آن مقاصد تجارتی و یا کسب منفعت نباشد و در ادامه، برخی شروا را نيز بيان 

 داشته است.

 ماده چهلم:»

د آثار کوچک یا خالصه آثار به مقصد تدریس در مؤسسات تعليمی که توليد مجد (1)

-هدف از آن کسب منافع تجارتی مستقيم یا غيرمستقيم نباشد، مجاز است، مشروا بر این

 که:

ای بوده و در صورت تکرار، موارد آن باید عمليه توليد مجدد به شکل یک مرتبه -1

 جداگانه و از هم مجزا باشد.

رای توليد مجدد از طرف مرجع ذیصالح در تنظيم جمعی مجوز دسته جمعی ب -0

 حقوقی که مؤسسات تعليمی از آن باید واقف گردد، موجود نباشد.

 ها ذکر شده باشد.نام پدیدآورنده و عنوان اثر در کليه نسخه -3
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برداری یک نقل اثر به مقصد استفاده از آن تحت شرایط ذیل جواز کاپی و نسخه (0)

 دارد:

 ن منفعت مستقيم یا غيرمستقيم مادی نباشد.در صورتی که متضم -1

در صورتی که مقاله نشر شده، تلخيص یا اقتباس اثر بوده و نسخه برداری به منظور  -0

 رفع احتياجات شخصی با رعایت موارد ذیل صورت گرفته باشد:

  کتابخانه یا آرشيف متيقن گردد که یک کاپی صرف به منظور مطالعه یا تحقيق

گيرد. در صورت تکرار، موارد آن باید جداگانه و از هم مجزا ستفاده قرار میبار مورد ابرای یک

 باشد.

  مجوز دسته جمعی برای توليد مجدد از طرف مرجع ذیصالح در تنظيم جمعی

 حقوقی که کتابخانه یا آرشيف از آن باید واقف گردد، موجود نباشد.

رت جهت تعویض توليد مجدد یا تکثير به منظور حفظ نسخه اصلی یا حين ضرو (3)

نسخه مفقود شده، تخریب شده یا غيرقابل استفاده در کلکسيون دایمی کتابخانه یا آرشيف 

 مشابه دیگر تحت شرایط ذیل جواز دارد:

 .دستيابی به نسخه یا کاپی آن تحت شرایط معقول، ناممکن باشد 

 ای داشته باشد.عمل توليد مجدد یا فوتوکاپی، حالت یک مرتبه» 

ین دو ماده در می یابيم که در شرایط متذکره استفاده کننده می تواند بدون با توجه به ا

نياز به کسب اجازه از پدیدآورنده اثر به استفاده آن اقدام نماید، شرایط و طرز استفاده از اثر 

را این دو ماده بيان داشته است. البته در تمامی این موارد به عدم کسب منفعت مادی توسط 

 و حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده تاکيد دارد. استفاده کننده

 گفتار سوم: ثبت آثار

باشد. رویه یکی از شرایط استفاده از حقوق مؤلف، که جنبه شکلی دارد، ثبت اثر می

قضایی تمام کشورهای جهان در این زمينه یکسان نيست، برخی از کشورها، حقوق 

دهند و نيازی به ثبت نيست اما در ار میپدیدآورنده را با پدید آمدن اثر، مورد حمایت قر

دانند، برخی دیگر از کشورها، اگرچه ثبت اثر را الزامی برخی از کشورها، ثبت اثر را الزامی می

شناسند ولی اقامه دانند و حقوق پدیدآورنده را از بدو بوجود آمدن اثر به رسميت مینمی

ACKU



 

 

 

49 

 

... 
در

ی 
کر

ت ف
کی

مال
ق 

قو
 ح

از
ت 

مای
ح

 
 

ن ترتيب، شاکی بایستی ابتدا اثر خود را دانند، به ایدعوا در زمينه را مستلزم ثبت اثر می

 ثبت نماید و سپس حقوق نقض شده خویش را اثبات نماید.

، اشاره دقيقی به الزامی بودن ثبت اثر 1307قانونگذار افغانستان در قانون حمایت مصوب 

 ننموده است ولی طی مراحل ثبت اثر و مرجع آن را در ماده هفتم خویش بيان داشته است.

تواند اثر، پدیدآورنده می»به این که در بند اول این ماده ذکر گردیده است که: با توجه 

، این ...«نام، عنوان و نشان مخصوص اثر خود را در وزارت اطالعات و فرهنگ ثبت نماید. 

آید که اوالً مرجع ثبت آثار مؤلف و پدیدآورنده، وزارت اطالعات و فرهنگ نکته بدست می

در صدر این ماده « تواندمی»ت آثار اختياری است، زیرا قانونگذار از کلمه باشد و ثانياً ثبمی

 رساند.استفاده نموده که مفهوم عدم الزام آوری آن را می

گونه نتيجه گرفت که ثبت اثر در قانون افغانستان جنبه الزامی ندارد توان اینبنابراین می

بينی یت قانون از اثر را وقتی پيشو حتی در ماده هشتم همين قانون تنها حالت عدم حما

نموده است که اثر مغایر احکام قانون تأليف و یا اقتباس شده باشد، بنابراین ماده و ماده 

دهم، تمام آثاری که در افغانستان برای نخستين بار نشر گردد، مورد حمایت کامل قانون 

اری که در خارج از افغانستان باشد، البته قبالً اشاره گردید که حقوق معنوی آثافغانستان می

گردد نيز محفوظ خواهد بود. با توجه به این مطالب، ثبت اثر تنها جنبه تشریفاتی و نشر می

شکلی را داشته و البته در دعاوی که از جهت زمان و تاریخ دقيق نشر و یا پدیدآمدن اثر 

جایی گذار افغانستان از آنحال، قانونتواند بسيار مفيد واقع شود، با اینحائز اهميت باشد می

که در تدوین این قانون بيشتر از کنوانسيون برن بهره جسته است، در این مورد نيز از این 

که این کنوانسيون شرا ثبت اثر راجهت حمایت از آن کنوانسيون بهره برده است، چنان

 (85، ص 1301)عليرضا نوروزی، بينی ننموده است. پيش

 

 الکيت ادبي و هنریمبحث سوم: نقض حقوق م

فصل ششم قانون حمایت از حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی رایت(، تحت 

، بيشتر ناظر به ضمانت اجراهای نقض این حقوق می باشد، در ماده «احکام تادیبی»عنوان 

تحریک دعوای جزایی عليه متخلفين احکام این قانون به »این قانون بيان داشته است:  07

، نکته ای قابل توجه این ماده این است که «خواست کتبی متضرر، صورت ميگيرداساس در

متضرر، اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی است. همچنين در مورد آثاری که حقوق معنوی 
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آنها به وزارت اطالعات و فرهنگ تعلق گرفته است، این وزارت مسئول پيگيری دعوا می 

که آیا مامورین و ضابطين دولت در هنگام برخورد  باشد. اما سوالی که مطرح است این است

 با جرایم ناقض این حقوق می توانند اقدام نمایند؟

با استناد به این ماده و ماده بعدی، مامورین دولت تنها پس از اصدار حکم محکمه با 

صالحيت می توانند وارد اقدام شوند و این می تواند باعث نقض بيشتر حقوق پدیدآورندگان 

رندگان این حقوق شود که متاسفانه قانونگذار افغانستان در زمينه اقدامات پيشگيرانه را و دا

 در نظر نگرفته است.

بند اول ماده سی ام اشخاص واجد شرایط طرح دعوای حقوقی را ناظر به پدیدآورنده 

ده دارنده حق امتياز اثر، یکی از وارثين و یا یکی از موجرین اثر می داند، همچنين این ما

تنها نقض حقوق آثاری را قابل پيگرد می داند که مطابق به ماده ششم و هشتم همين قانون  

تصاميم محکمه در رابطه به شکایات  0امبند دوم ماده سیمورد حمایت قرار گرفته باشد.  در 

یاد شده را شامل جلوگيری از تخلفات، ضبط ویا از بين بردن نسخه های تخلف صورت 

 خسارت و نيز مصادره و مسدود ساختن موسسه نشراتی ذکر می نماید.گرفته، جبران 

تواند اثر بازدارندگی خوبی داشته با اینکه تصاميم ذکر شده در این ماده، در مجموع می

تواند یکی از این تصاميم را در مورد باشد ولی در این ماده ذکر شده است که محکمه می

باشد، زیرا ممکن قضيه پيش آید که حق متضرر میاتخاذ نماید که این خود نوعی جفا در 

-الزم باشد برخی از این موارد در مورد آن اعمال گردد، برای مثال در قضيه جعل و کاپی

                                                 

 ماده سی ام:  2 

پدیدآورنده دارنده حق امتیاز آثار مورد حمایت این قانون و حقوق جانبی یا یکی از وارثان یا موجرین می توانند در مورد  (1)
 انون به محکمه مراجعه نمایند.تخلفات مندرج این ق

 نماید:( این ماده حسب احوال یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ می1محکمه در مورد شکایت مندرج فقره ) (2)
 اصدار حکم مبنی بر جلوگیری از تخلفات -1

 ها تخلف صورت گرفته.ها ی اجزای مربوط به آن که در آناصدار حکم مبنی بر ضبط نسخه -2

 وسایلی که در تولید مجدد مورد استفاده قرار گرفته است. اصدار حکم مبنی بر ضبط -3

 اصدار حکم مبنی بر جبران خساره عادالنه -4

 اصدار حکم مبنی بر ضبط عواید ناشی از تخلف -5

 ها.های تقلیدی خارج معیارهای تجارتی یا جعلی و بارجامه آناصدار حکم مبنی بر از بین بردن کاپی -6

 د ساختن مؤسسه نشراتی متخلف.اصدار حکم مبنی بر مصادره و مسدو -7
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که ضرر اقتصادی به مؤسسه سازنده یا برداری غير قانونی از یک اثر هنری، عالوه بر این

آوری و منهدم ی تقلبی از بازار جمعهاپدیدآورندگان آن وارد نموده است، الزم است تا نسخه

گردد تا از ضررهای بيشتر به متضرر جلوگيری شود، همچنين در کنار جبران خسارت 

های تقلبی، الزم است که در جهت آوری عواید ناشی از فروش این نسخهمتضرر، جمع

گذار پيشگيری از وقوع مجدد این نوع جرایم، وسایل و ابزار جرم نيز ضبط گردد که قانون

 افغانستان این موضوع را در نظر نگرفته است.

بند سوم این ماده به بيان اقدامات جرم انگاری شده پرداخته است و این اقدامات را در 

 سه مورد بيان داشته است:

توليد یا تورید هرنوع ابزار، وسایل یا ادوات به منظور بی اثر ساختن ابزار، وسایل یا  -1

محدود ساختن توليد مجدد اثر، ضبط صدا یا پخش و نشر می  ادواتی که سبب جلوگيری یا

 گردد یا اینکه هدف آن تضعيف کيفيت اثر باشد.

توليد یا تورید هر نوع ابزار یا ادوات به منظور دریافت برنامه های موضوعه قابل  -0

پخش یا قابل انتقال از طریق دیگری به مردم، بشمول انتقال برنامه ها از طریق ماهواره 

الیت( یا ابزار و ادوات مذکور که انتقال چنين برنامه ها را به شخص فراهم سازد که )ست

 مستحق دریافت آنها نمی باشد.

پخش، حذف یا تغيير هرنوع معلومات الکترونيکی بدون داشتن اجازه نامه  -3

 پدیدآورنده آن.

ی و این بند ماده سی ام نمی تواند کامل باشد و بيشتر ناظر به آثار سمعی و بصر

الکترونيکی می باشد و به آثار چاپی و یا بر روی کاغذ توجه ندارد زیرا آنچه که در فقره اول 

این بند ذکر گردیده در مورد توليد یا وارد نمودن وسایل و ابزاری می باشد که بمنظور 

کاهش و یا از بين بردن اثر وسایل و دستگاه هایی می شود که آن موجب جلوگيری از 

ت اثر می باشد، همچنين صراحت ماده نيز ناظر به همين موارد می باشد. که تضعيف کيفي

این نقصی آشکار در این قانون می باشد زیرا باید تمام آثار مورد حمایت متذکره در ماده 

 ششم را احتوا می نمود.

همچنين بيان قانون  در ترتيب بند دوم و سوم این ماده نمی تواند درست باشد، زیرا  

نگذار قبل از آنکه به جرم انگاری تخلفات بپردازد ابتدا به بيان مجازات جرایم پرداخته قانو

 است که این با اصول نگارش قانون هماهنگی ندارد.
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ماده سی و یکم به بيان مجازات برای اشخاص مرتکب نقض حقوق ادبی و هنری پرداخته 

 س و جریمه نقدی.است و به طور کلی دو نوع مجازات را درنظر گرفته است: حب

این مجازات ها در مورد ناقضين حقوق پدیدآورندگان و دارندگان این حقوق پيشبينی 

 آن را به ناقضين حقوق جانبی نيز تعميم می دهد. 33شده است و در ماده 

 گفتار اول: بررسي جرايم نقض حقوق مالکيت فکری در افغانستان:

 موافقه کتبی مالک آنالف( جرم طبع یا پخش و نشر اثر دیگری بدون 

 جرم طبع و نشر اثر دیگری: (1

این  17شخصی که در موعد مندرج ماده بند اول قانون حمایت بيان ميدارد: ) 31ماده 
قانون بدون موافقه کتبی مالک اثر به طبع و نشر آن به هر وسيله یا روش اقدام نماید، حسب 

( پنجاه هزار افغانی کمتر و از 52222احوال به حبس الی یک سال یا به جریمه نقدی که از )
 (( یکصد هزار افغانی بيشتر نباشد و یا هر دو جزا محکوم می گردد.122222)

این ماده قانونی بيانگر عنصر قانونی جرم می باشد و نيز هر جرمی دارای عنصر مادی که 

دی جرم تحقق جرم در بيرون به اثر اراده ارتکاب جرم است می باشد، لذا در اینجا عنصر ما

 عبارت است از:

که در صدر این ماده آمده است، مجرم « شخصی»* شخصيت مرتکب: با توجه به واژه 

 می تواند شخص حقيقی و یا حقوقی باشد.

* عمل مرتکب: در اینجا عمل مرتکب طبع و نشر اثر است. طبع عبارت است از عملی 

د و نشر به معنای در دسترس که منجر به ساختن و تهيه نمونه های دیگری از اثر اصلی شو

 قرار دادن و یا عرضه آن برای عموم است. عمل مرتکب با انجام افعال فوق قابل صدق است.

* موضوع جرم: عبارت است از طبع و نشر اثر بدون موافقه کتبی مالک آن یا به عبارت 

 دیگر موضوع جرم، اثر دیگری است که مورد حمایت قانون قرار گرفته است. 

 خش و نشر اثر بدون موافقه کتبی اجرا کننده اثر: جرم پ (0

این جرم مشابه جرم قبلی می باشد با این تفاوت که جرم اول، مربوا به آثار مکتوب و یا 

می باشد و این جرم ناظر به  (Hardware)سخت افزاری مانند دیسک های کامپيوتری 

پخش و نشر اثر را بدون قانون حمایت  31موارد سمعی و بصری می باشد. بند دوم ماده 

 موافقه کتبی اجرا کننده آن را جرم پنداشته و جزای مشابه بند اول را پيشبينی نموده است.
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 جرم چاپ، پخش  و نشر ترجمه دیگری بدون موافقه کتبی مالک آن: (3

، چاپ، پخش و نشر ترجمه اثر را بدون موافقه کتبی مالک آن را جرم 31بند سوم ماده 

رتکب آن  مانند دو مورد فوق جزا پيشبينی نموده است. عمل مرتکب در دانسته و برای م

اینجا چاپ، پخش و نشر است و تنها با فعل مرتکب قابل تحقق می باشد. موضوع جرم، 

ترجمه متعلق به دیگری است که بدون رضایت و موافقت کتبی مالک آن چاپ و نشر می 

 باشد. گردد. مرتکب می تواند هم شخص حقوقی و یا حقيقی

 ب( جرم اقتباس غيرقانونی:

در ماده چهلم قانون حمایت، حاالت قانونی استفاده از اثر و اقتباس از آن را بيان داشته 

است و از مفهوم مخالف آن می توان دریافت که به غير از موارد ذکر شده، سایر موارد جرم 

 پنداشته خواهد شد.

 بيني شدهگفتار دوم: کيفرهای پيش

( قانون حمایت، به جزاها و 32شاره گردید، قانونگذار افغانستان در ماده )که اچنان

اقدامات پيشگيرانه در زمينه جلوگيری از وقوع جرایم پرداخته است ولی در مواد بعدی آن به 

های نقدی جزاهای مرتکبين و متخلفين نيز پرداخته است که از جمله آنها حبس و جریمه

 باشد.می

سال برای به طور صریح به حبس الی مدت یک 32ماده  3تان در بند قانونگذار افغانس

-سال و پرداخت جریمه، حبس الی یک 31مرتکبين اشاره نموده است، همچنين در ماده 

 صد هزار افغانی و یا هر دو جزا را در نظر گرفته است.های نقدی الی یک

گرفته است و آثار و  ها تخلف صورتهای که در آنمصادره نسخه 30همچنين در ماده

 بينی نموده است.گردد را نيز پيشاوراقی که در توليد مجدد از آن استفاده می

های ذکر شده را برای متخلفين حقوق جانبی نيز در نظر گرفته است و قانونگذار مجازات

 آن را بيان داشته است. 33در ماده 

بينی نموده است؛ انستان پيشنکته دیگر که در مورد مجازات برای مرتکبين، قانون افغ

تواند اثر  بسيار خوبی در جلوگيری از باشد که میهای همگانی مینشر حکم در رسانه

ارتکاب مجدد جرایم توسط مرتکبين آن و اطالع رسانی از مجرمين به جامعه داشته باشد که 

در صورت تکرار تواند این قانون آن را بيان داشته است، عالوه بر آن محکمه می 35در ماده 
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تخلف، حالت مشدده را در نظر گيرد که آن دو برابر کردن مجازات در نظر گرفته شده در 

 باشد.مواد این قانون برای مرتکبين می

که مرتکبين و ناقضين حقوق را پس از انفاذ قانون مورد قانونگذار افغانستان عالوه بر آن

ین حقوق را که قبل از انفاذ این قانون دهد، بلکه مرتکبين و ناقضين امجازات قرار می

اند، نيز قابل پيگرد دانسته و برای مرتکبين آن حبس و جریمه نقدی را مرتکب جرم شده

 بينی نموده است.پيش
 

 منابع و مأخذ:

 قرآن کریم .1

، مصوب 758قانون حمایت از حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند )کاپی رایت(، جریده رسمی شماره  .0

1307 

 1307، مصوب 758از حقوق مخترع و مکتشف، جریده رسمی شماره  قانون حمایت .3

 1770موافقت نامه جنبه های تجاری مالکيت فکری )تریپس(،  .0

 1777و اصالح شده  1008کنوانسيون برن،  .5

 1000کنوانسيون رم،  .8

ميرحسينی، سيد حسن ، فرهنگ حقوق مالکيت معنوی، جلد دوم، حقوق مالکيت ادبی و هنری،  .7

 1305اپ اول، پایيز نشر ميزان، چ

 1308حکمت نيا، محمود ، مبانی مالکيت فکری، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، چاپ اول  .0

 1305لنگرودی، محمد جعفر ، ترمينولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ شانزدهم،  .7

 1307زرکالم، ستار ، حقوق مالکيت ادبی و هنری،  انتشارات سمت، چاپ اول بهار  .12

عليرضا ، حقوق مالکيت فکری: حق مؤلف و مالکيت صنعتی، نشر چاپار، تهران، چاپ اول  نوروزی، .11

1301 

 

 
ACKU



 

 

 

 

 

 

 

 مین اجتماعی در افغانستاننظام تأ
 

 سيدمحمد هاشمی 

 بيان مسئله:

امنيت ازجمله مفاهيمی است که در زندگی روزانه با آن سروکارمستمرداریم وباتوجه به 

ای گوناگون باامنيت درگير هستند، بگونه ای مثال اطمنان اینکه انسان ها درموقعيت ه

ازتندرستی وسالمتی ،غذای سالم برای ایمنی حيات ،محيط سالم برای فعاليت های روزمره 

و.... بنابراین ،امنيت درمرکز وهسته زندگی تک تک انسان ها قرارداشته وبرای همه حائز 

 اهميت است.

هوم توان مقابله ومبارزه باخطرات وتهدیدات نيست جامعه شناسی ،امنيت تنها به مف در

بلکه بيشتر به پيش بينی وپيشگيری نظردارد تا آسایش خاطردرزندگی اجتماعی  

پایداربماند.این به این معنی است که هميشه حادثه درکمين است ،ولی این امر نباید 

نيست به وقوع  آسودگی خيال شهروندان را مشوش کند .چرا که حادثه حتما وقطعا معلوم

بپيوندد.اما انسان عاقل نباید ازآنها غافل بماند وپس ازرخداد به چاره جویی بياندیشد،بلکه 

باید ازابتدای امر،حوادث را پيش بينی وآنها را درمسير های خودخواسته به جریان اندازد،تا 

 آرامش ماندگارشود.

اد تدابير وتمهيدات الزم بنابراین امنيت عبارت است از:تضمين وتامين زندگی با ایج

.امنيت یعنی ، ایجاد سرپناه ومامنی برای زندگی . امنيت پيله حمایتی ومحافظی است که 
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موجب آسودگی خيال وخاطر جمعی می شود.امنيت ،ضمانت زندگی درآسایش است)نوید 

  (50،ص1300نيا،

،نظم  ازدید مکاتب جامعه شناسی چون :مکاتب توسعه ای مارکسيسم وساختارگرایان

گرامانند پوزیتویسم ،فونکسيوناليزم ،کنش متقابل نمادین وباالخره مکاتب رهایی بخش 

زندگی اجتماعی ازسه وجه اصلی برخورداراست که شامل  –فرانکفورت وفراساختارگرایان 

 بقاوثبات ،توسعه ورضایت ورهایی وزیبایی می گردد.

می توان سه مرحله بقا ،رضایت با استناد به این سه وجه اجتماعی ،برای امنيت نيز 

وزیبایی را درنظرگرفت .لذا می توان امنيت را با توجه به این وجوه چنين تعریف کرد.امنيت 

تضمين حيات ،ضامن رضایت اززندگی ودرک رهایی وزیبائيهاست به گونه ای که موجبات 

 (57آسودگی خيال وآرامش شود)همان ،ص

آن را درسطح تأمين اجتماعی نيز تعميم داد به گونه با تعریف ارائه شده ازامنيت ،ميتوان 

ای که هرقدرقواعد رفتاری درچارچوب های رسمی ومدون درقالب قوانين و مقررات شيوه 

های همکاری ورقابت را برای کسب شانسهای زندگی فراهم کرده باشند ،ميتوان ادعا کرد که 

تماعات بتوانند بيشتر درجهت تأمين اجتماعی درسطح بقا تحقق یافته است .وهرچه که اج

شيوه ومرام خواسته شده خویش حرکت کنند ،درحقيقت توانمند یهای خویش را بيشتر 

رشد داده وبه نمایش می گذارند ورضایت بيشتری کسب می کنند بنابراین دراین سطح 

ازتأمين اجتماعی ميزان سلطه گری وسلطه پذیری جنبه تعيين کنندگی دارد ،یعنی هرچه 

عات درفضای سلطه گری وسلطه پذیری کمتری قرارداشته باشند ،ازانتخاب اجتما

واختياربيشتری برخوردارند وتحقق تأمين اجتماعی بيشتر است .وباالخره درسطح رهایی 

وزیبایی ،همدیگر پذیری اجتماعات مطرح می گردد یعنی درعين حاليکه اجتماعات 

درجهت نفی وطرد همدیگر نيستند  ازتمایزات وتفاوت های خود حراست می نمایند اما

 ویکدیگر را می پذیرند وبه ميزانی ازهمگونی واجماع می رسند.

دراین مقاله ،نظام تامين اجتماعی درافغانستان موردبحث وبررسی است .وهمانگونه که 

مطرح شد ،درهرجامعه ای دغدغه زندگی با آرامش وخيا ل آسوده درصدرافکارمردم آن 

 می کوشند تا دراین زمينه ازتمام نيرو درجهت تحقق آن کارگيرند. قراردشته وبنابراین

افغانستان کشوریست که پس ازسه دهه بحران وجنگ های خانمانسوز،تازه به آرامش  

نسبی رسيده وهنوزهم درگير مبارزه با تروریزم وایادی آن است ولی آنچه مهم است اینکه 
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ارت ها ومشکالت را پشت سرگذاشته وبرای دراین دوره باید با مدیریت سالم ،همه این مر

تامين رفاه وحمایت اجتماعی درکشورگام های بلندی برداشته شود، وبا توجه به اهميت 

وضرورت این مسئله که با زندگی روزمره مردم رابطه مستقيم دارد،تحقيق حاضرصورت 

 گرفته وبه روش کتابخانه ای اکتفا گردیده است .

هدف ،کشورافغانستان است وهدف تحقيق ،نظام تامين دراین تحقيق ،جامعه مورد

 اجتماعی با رویکرد جامعه شناسی توسعه ميباشد.

 اهداف تحقيق:

دریافت ميزان سطح پوشش قانونی برای بقا وحمایت ازافرادجامعه درمقابل خطرات -1

 وآسيب های طبيعی واجتماعی توسط دولت افغانستان.

که به منظورتطبيق قوانين ومقررات موضوعه دراین شناسایی ارگان ها ونهاد های ملی -0

 خصوص انجام وظيفه می نمایند.

 ميزان رسيدگی این نهادها به آنانيکه درمعرض آسيب وخطر قراردارند.-3  

 سواالت تحقيق:

آیا قوانين ومقررات وضع شده برای ارائه خدمات به مردمان آسيب پذیر کافی ووافی -1

 است؟

 ول ،به وجایب شان بصورت درست عمل کرده اند؟نهاد های موظف ومسئ-0

 مباني نظری:

به نظر ميرسد قبل ازپرداختن به تامين اجتماعی ویا حمایت اجتماعی درافغانستان 

ومقایسه آن باسایر کشورها،واژه های چون، رفاه اجتماعی وتأمين اجتماعی بصورت مختصر 

 تشریح گردند.

 رفاه اجتماعي

است که عمدتا دولت باید آن رادرجامعه گسترش دهد  رفاه اجتماعی مفهوم عامی

وعبارت است از:فعاليت های سازمان یافته ای که مستقيما به حفظ ،نگهداری وبهبود منابع 

مربوا است وشامل خدمات اجتماعی نظيرکمکهای اجتماعی، بيمه های اجتماعی، رفاه 
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، حمایت ازنيروی کاروحل کودک، بهداشت روانی، آموزش وپرورش، تفریح وگذراندن فراغت 

 (03-00, ص. 1303) چلک, مشکالت مسکن است

 تأمين اجتماعي 

این مفهوم را بعضی، بخشی ازرفاه اجتماعی می دانند واصطالح رفاه اجتماعی را عام 

وتامين اجتماعی را خاص تردرنظر می گيرند وتأمين اجتماعی عبارت است ازمجموعه برنامه 

وعمدتا ازطریق خدمات بيمه ای ،ازافراد دربرابر کاهش درآمد های که طبق مقررات دولتی 

محافظت می کند وبه آنها درمورد برخی هزینه های خاص )ازدواج ،بيماری ،تولد،مرگ 

 (03و...(وبروزبحران های اقتصادی امنيت خاطر می بخشد.)همان ،ص 

رداربوده تأمين اجتماعی به عنوان یک پدیده مهم درجوامع ازاهميت ویژه ای برخو 

وميزان رسيدگی به ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ورابطه مستقيم با سطح رفاه وبرخورداری 

مردم ازامکانات را دربردارد.حمایت اجتماعی  ابعاد وسيعی چون، حمایت ازخانواده ها 

،سالمندان ،کودکان بی سرپرست ،متقاعدین، بازماندگان شهدا ومفقودین، معلولين وزنان بی 

راشامل می شود وهم چنان ، تأمين اجتماعی رابطه ای نزدیکی با تحوالت تاریخی سرپرست 

مثل تغييردرنظام اقتصادی، جنگ، بالیای طبيعی وتغييرات جمعيتی دارد .تغييرات اقتصادی 

ناشی ازانقالب صنعتی وبه تبع آن تغييردرنظام توليد، پيدایش کارخانه ها، ماشين آالت ، 

ورکلی خط توليدجدید و...تأثير فراوانی برتأمين اجتماعی داشته موادخام جدید و...به ط

 (018،ص1300ودارند.)شيخی،

با انقالب صنعتی، مسایل اجتماعی جدیدی بوجود آمد، خانواده ها تغيير نموده ووابسته  

به اجرت ومزدشده اندوبه تناسب صنعتی شدن دربسياری ازکشورها، خانواده هانيز کوچک 

ا حد زیادی بارمشکالت واقعی وآتی آنها را کاهش داده است .)همان شده اند که خود ت

 (018،ص

بسياری ازدانشمندان معتقدند که اروپا سه هدیه به جهان ارزانی داشته است :انقالب  

صنعتی ،بازاررقابتی ودولت رفاه . به نظرمی رسد که دوهدیه اول درهمه جا پيروزمندند، اما 

 جدید ساختارقرارگرفته است.سومين موضوع موردبازنگری وت
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 نظام تأمين اجتماعي درافغانستان:  

ه،ش وبه تبع آن تصویب قانون  1302با رویکارآمدن اداره جدید درافغانستان درسال 

دولت به منظورتنظيم "، درماده پنجاه وسوم آن آمده است1300اساسی جدیددرسال 

دین وبرای بازتوانی معلولين خدمات طبی ومساعدت مالی برای بازماندگان شهداومفقو

ومعيوبين وسهم گيری فعال آنان درجامعه، مطابق به احکام قانون تدابير الزم اتخاذ می 

 نماید.

دولت حقوق متقاعدین را تضمين نموده ،برای کهن ساالن ، زنان بی سرپرست ، معيوبين 

 "آورد.ومعلولين وایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل می 

این ماده به صراحت نمایانگر این است که قانون اساسی، دولت را موظف مينماید تا 

اقدامات الزم را درجهت  تأمين اجتماعی رویدست گيرد.به عالوه پوشش های قانونی دیگر 

مانند قانون مدنی ،قانون کار،قانون بيمه ،مقرره خانه های امن ومقرره اطفال بی سرپرست 

شاف ملی افغانستان ، نيز درمورد وجود دارد.اما درکشورهای فقيری چون واستراتژی انک

کشورما که تأمين اجتماعی ومستمری درحد ضعيفی است ،رسيدگی به موقع وضروری برای 

اقشارآسيب پذیر زمان زیادی رادربر خواهد گرفت وموفقيت برنامه های تأمين اجتماعی 

،داشتن نظام جمعيتی هماهنگ )تناسب بين  درگرو بوجود آوردن شرایط اجتماعی با ثبات

مواليد ومرگ وميرها(،انضباا اجتماعی و رفاه اجتماعی برای قشر های مختلف جامعه 

 (001و...است.)همان،ص

خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی ودرعين حال مهمترین نهاد اجتماعی است  

فه عمده تربيت نسل به عهده این نهاد ،زیرا کانون امنی همراه با صفا وصميميت است ووظي

گذارده شده است ونقش مهمی را درتوسعه روابط اجتماعی بادیگران ایفا می کند.بدیهی 

است که نتيجه حمایت مستمر دولت ازنهاد خانواده به حفظ وثبات آن می انجامد وبالعکس 

واده وبه کاهش حمایت ویا بی توجهی دولت ها به این نهاد مهم موجب بی ثباتی خان

 (7،ص1372طورطبيعی موجد نا هنجاری های وسيع اجتماعی ميگردد.)معينی فر،

درشرایط کنونی ،چهار مدل سياست حمایت ازخانواده وجود دارد که به اختصار به آن  

 پرداخته می شود.

:دراین مدل ، موضوع سطح پایين باروری ازاهميت مودل طرفدارخانواده/طرفدارزادوولد  

ورداراست ونيازمند مداخله دولت است.وحمایت ازخانواده ها خصوصا دررابطه با باالیی برخ
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تشویق بارداری ، مسئوليت دولت تلقی می شود.دراین مدل تاکيد زیادی برکمک هزینه های 

نقدی، خصوصا برای بچه سوم قرارداده شده است ،زیرا معتقدند که مانع اصلی درتولد فرزند 

.دراین مدل ،حمایت نسبتا باالیی برای مرخصی زایمان وامکانات سوم درواقع مانع مالی است

 (07مراقبت ازفرزند ارائه می شود. )همان ،ص

دراین مدل،حفظ خانواده مهم ترین دغدغه است ودولت ها تا حدی مدل سنتی: 

مسئوليت حمایت ازخانواده ها را برعهده دارند.طبق این مدل ،سطح متوسطی ازکمک دولتی 

ها ارائه می شود. سدولت مسئوليت حمایت ازخانواده ها را به عهده می گيرد به خانواده 

وکمک هزینه ها به مادران شاغل توسط دولت ارائه می گرددودولت مرخصی طوالنی مدت 

برای مراقبت ازفرزندان را ترجيح می دهد ،که به مادران اجازه ماندن درخانه با فرزندان 

 (00امنيت شغلی آنان را می دهد.)همان ،ص کوچک آنان ودرعين حال امکان حفظ

: دراین مدل،ترویج برابری بيشتر بين مردان وزنان هدف اصلی مدل طرفداربرابر خواهی

می باشدودولت ها مسئوليت تام درحمایت ازخانواده ها خصوصا والدین شاغل را دارند.دراین 

جنسيتی برابر خواهانه  مدل بجای ترویج خانواده سنتی ،توجه اصلی ،دست یابی به یک مدل

است .بدین منظور،دولت مسئوليت تام درایجاد شرایط وفرصت های برابر ،برای زنان رابه 

عهده گرفته است تا آنان بتوانند شغل ومسئوليت های خانواده را راحت تر ترکيب کنند که 

ن برای درضمن پدران بتوانند نقش بيشتری درمراقبت ازفرزندان خود داشته باشند.وضع قانو

مرخصی پدرومادرشدن درکنارمرخصی زایمان ،یکی ازمحورهای اصلی این مدل بوده است 

.به عالوه ،کمک هزینه های دیگر ،مثل مرخصی مراقبت ازفرزند بيماروتأمين همه جانبه 

 (00مراقبت ازکودک نيز ازروش های ایجاد برابری بين مردان وزنان بوده است .)همان ،ص

:دراین مدل،مسئوليت حمایت ازخانواده ها ده غير مداخله جویانهمدل طرفدارخانوا   

توسط دولت فقط برای خانواده های نيازمند درنظر گرفته شده است .مشارکت زنان 

دربازارکارمنع نمی شود،ولی مزایا وکمک هزینه های محدودی توسط دولت برای حمایت 

ند بيان می شود .بحث اصلی ازآنان ارائه می شود.وترجيحی برای کمک هزینه های هدفم

این است که کمک هزینه های هدفمند ، خانواده های واقعا نيازمند را بهتر حمایت می کند 

.اقدامات الزم دررابطه با مرخصی زایمان نيز همچنين درسطح بسيار پایينی نگه داشته می 

 (07شود.)همان ،ص 
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ری ازکشورها ترکيبی ازمدل با توجه به چهارمدل سياست حمایت ازخانواده ها ، دربسيا

ها رایج است . برای مثال ،درحاليکه سطوح نسبتا پائين حمایت ارائه شده به خانواده ها 

دراستراليا حاکی ازیک مدل غير مداخله جویانه است ،هدف بعضی ازسياست هایی که اخيرا 

عنوان مثال ، توسط دولت اتخاذ شده درایجاد برابری بيشتر بين مردان وزنان قرارگرفته )به 

برنامه اخير مرخصی پدرومادرشدن ( ومدل طرفداربرابر خواهی را پيشنهاد می کند 

وهمينطورمدل اسکاندیناوی / طرفداربرابر خواهی ومدل انگلوساکسن /غير مداخله جویانه با 

)ليبرال (برابر است "آزادی خواهانه ")دموکراتيک (و"مردم ساالرانه "مدل های به ترتيب 

با "مدافع زاد و ولد")اروپایی(/"قاره ای"ومدل "سنتی")اروپایی (/"قاره ای"که مدل ،درحالي

 (07برابر است .)معينی فر،ص"محافظه کار"مدل 

درکشورما ،مدل سنتی حمایت ازخانواده تقریبا مرعی االجرا است که به مادران شاغل 

چهارم قانون کارآمده روزبامزد را ميدهد ،طوریکه درماده پنجاه و 72حامله اجازه مرخصی 

 است :

( روزرخصتی والدی با مزد می باشد که یک ثلث آن قبل 72کارکن زن مستحق )"

ازوالدت ودوثلث آن بعد ازوالدت قابل اجراء است.ودرصورت والدت غير طبيعی یا دوگانگی یا 

.که این مدل ،هيچگونه "( روزرخصتی بيشتر به وی داده می شود15بيشتر ازآن مدت )

 1772یی را به خانواده ها منحيث المجموع ندارد،درحاليکه دراروپا تا اواسط دهه مستمر

مستمری ها ی خانواده افزایش زیادی داشت ومرخصی پدرشدن ووالد شدن جهت مراقبت 

 ازبچه دربسياری ازکشورهای اروپایی فعال مرسوم است .

اقبت درسطح سالمندان ومتقاعدین ازجمله کسانی است که بيشتر به مواظبت ومر

اجتماع نيازدارندوبه تعبير کامال اقتصادی ،سالمندان مانند کودکان یک نوع سربارتلقی می 

شوند.این باورواحساس نيز درجامعه وجود دارد که این دسته به واسطه بذل تجربه وحکمت 

خویش ،دین اجتماعی خودرا اداکرده اند وبه همين لحاظ دربسياری ازکشورها ،برای 

ارج واحترام زیادی قایلند.درکشورما که خانواده های گسترده همچنان چهره غالب سالمندان 

جامعه را می سازند،سالمندترین مرد رئيس خانواده است واقتدارزیادی دارد ولی هنگاميکه 

این افراد سالخورده ناتوانتر وضعيف تر ازآن می گردند که بتوانند چنين اقتداری را اعمال 

اری ازآنها به عهده دیگران واگذارمی شود.چنين مسئوليتی به ترتيب کنند ،مسئوليت نگهد

 به عهده پسرها ،دخترها ،برادرها ،کاکاها ودرنهایت سایرخویشاوندان است.
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اما با پيدایش وگسترش پدیده  شهر نشينی وطرزتفکر صنعتی ،این ارزش ها نيز تغيير 

سالمند ملجا وپناهگاهی کرده وپرداختن به سالمندان بسيارضعيف شده است .افراد

ندارند،ومعمول ترین راه حل مشکالت آنها دراختيارگذاردن خدمات رفاهی است .آنان 

همچون اطفال به پناهگاه ومحل سکونت آرامی نيازدارند.دربسياری ازکشورها مثل کلمبيا 

،اماکن نگهداری ازسالمندان توسط سازمانهای خيریه ومذهبی اداره می 

 (030،ص1300شود)شيخی،

گرچند انتقاداتی براین جریان وجود دارد وازجمله اینکه فردسالمند)عمدتا زنان(را 

ازمحيطی که اودرسراسر زندگی خود درآن زندگی کرده وبه آن شيوه عادت کرده است 

،جدامی کند.ولی راه چاره دیگری به نظر وجود ندارد . وبه نظر این شيوه مناسب ترازاین 

واده پرجمعيت وشلوغی به سربردکه مجبوراست دراتاق زن است که فرد سالمند درخان

وشوهرهای جوان بخوابد،ویا اینکه به طورمشترک دریک اتاق بخوابدکه خوددرموارد زیادی 

 باعث بروزمسائلی می شود.

متقاعدین گروه دیگری است که پس ازیک دوره کارمستمر جهت ارائه خدمت به مردم 

ا باید بدون مسئوليت ووظيفه  رسمی سپری نمایند کشورش ازکاربرکنارومابقی عمرخودر

ودرقوانين افغانستان برای حمایت ازمتقاعدین حقوقی مسجل گردیده است که تحت عنوان 

تأمينات اجتماعی درقانون کاربه آن اشاره گردیده است.دراین قانون برعالوه مستمری که به 

شده است ،مساعدت مالی متقاعد ازآخرین معاش موصوف تا پایان عمر درنظر گرفته 

 )اکراميه( نيز به متقاعد حين تقاعدوبه فاميل کارکن متوفی  پيش بينی گردیده است.

 ماده یکصدوسی وچهارم قانون کارچنين مشعراست: 7و 5فقرات 

مساعدت مالی حين تقاعد ناشی ازکبرسن ،اکمال دوره کارومعلوليت ومریضی مرتبط به "

 جزاء وضمایم به اساس آخرین معاش ماهوار.( ماهه مزد با ا12کار،معادل )

( 12مساعدت مالی )اکراميه ( به فاميل کارکن متوفی به منظورتکفين وتدفين،معادل )

 "ماهه مزد با اجزا وضمائم به اساس آخرین معاش ماهوار.

درافغانستان مساعدت مالی به کارکن متقاعد حين تقاعد ازطرف اداره که درآن متقاعد 

وظيفه بوده ،بصورت یکجایی ویکبار پرداخت می گردد وحقوق مستمری مصروف انجام 

 امور متقاعدین همه ساله توسط ریاست عمومی خزانه تقاعد که درچوکات وزارت کار،

 معلولين قراردارد ،پرداخت می شود. و شهدا اجتماعی و
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ت هم چنان برای بازماندگان شهدا،اطفال یتيم وبی سرپرست نيز حقوق مستمری پرداخ

گردیده واطفال یتيم نيز درمحالت امن ونسبتا مناسبی که امکانات رفاهی وتعليمی وتربيتی 

 شان ازطرف دولت تأمين می گردد،نگهداری ومواظبت می گردند.

البته درکنارخدماتی که دولت به اقشار آسيب پذیر ارائه می نماید ،موسسات خصوصی 

 ن اندک است.نيز خدماتی را ارائه می نمایند که تعداد آنا

دردین مقدس اسالم نيز ،رسيدگی به خانواده ها ،ایتام وسالخوردگان تأکيد فراوانی 

صورت گرفته است ،که درذیل به بعضی ازآیات قرآن کریم ،شيوه برخورد پيامبر گرامی 

 اسالم وامام علی عليه السالم مختصرا اشاره می شود:

ونيز فقيران ورهگذران بيچاره را به  ای رسول ،توخود وامتت ،حقوق خویشان را اداکن"

 (08.)اسراء ،"حق خودشان برسان وهرگز اسراف نکن

خدای یکتا را بپرستيد وچيزی را شریک او قرارندهيد ونسبت به پدر ومادروخویشان "

ویتيمان وفقيران وهمسایگان وبيگانه ودوستان موافق ورهگذران وبندگان وپرستاران که زیر 

ربانی کنيد که خدا مردم خودپسند ومغروررا دوست دست شمایند نيکی ومه

 (38.)نساء،"ندارد

ای پيامبر ازتومی پرسند که درراه خدا چه انفاق کنيم، بگو هرچه ازمال خود انفاق کنيد "

درباره پدرومادروخویشان ویتيمان وفقيران ورهگذران رواست وهرنيکی که به جا آرید خدا 

 (015.)بقره،"برآن آگاه است

ل درآیات فوق می توان گفت که دین مبين اسالم بر رسيدگی به نيازمندان تأکيد با تأم

بسياردارد ودراین خصوص برای خویشان نيازمند اولویت قائل شده است .تأکيد اسالم براین 

اولویت شاید به دليل توجه به خانواده باشد واینکه شناسایی افراد نيازمند درميان خویشان 

 (18،ص1303.)چلک ،آسانتر صورت می گيرد

رسول گرامی اسالم نيز درباره توجه به نيازمندان وایتام می فرماید: برترین اعمال ازنظر 

خداوند ،خنک ساختن دلهای سوخته ای تشنگان وسير کردن شکمهای گرسنه است .قسم 

بر آنکه هستی محمد دراختيار اوست ایمان به من نياورده آنکه سير بخوابد وبرادر مسلمان 

 (18همسایه اوگرسنه باشد.)همان ،ص یا

خالصه اینکه: اسالم، انسان مسلمان را موظف کرده است که به کارهای خير بپردازد و 

دراصالح امور اجتماع شرکت کند . دستورهایی مانند احسان، برّ، امر به معروف وعمل به آن 
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نيازمندان، انفاق ، ترحم، رأفت ومدارا، تعاون برخير، دستگيری ازمحروم وکمک به فقراو

وصدقه و...همه درراه تأمين نيازهای اجتماعی مردم و درنتيجه بهبود وضع جامعه است 

 (370،ص1305.)منتظری ،

 یکی ازموارد مهم دیگری که تأمين اجتماعی رادرجامعه  تقویت می نماید، بيمه است .

ردارد. بيم زندگی، سالمت ودارایی افراد همواره درمعرض حوادث وبالیای طبيعی قرا

ازخسارات ناشی ازاین حوادث، انسانها را به مقابله وتمهيد راه های پيشگيری وجبران 

خسارات احتمالی فراخوانده ودرطول حيات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار 

زبان  اجتماعی ،وسایل وابزارمختلفی به این منظوربه کارگرفته شده است . واژه بيمه در

اما تفاوتی بين زندگی روستایی وشهری  بيم ازحادثه وخسارت بوده است. فارسی نيز متوجه

 وجود دارد که این تفاوت باعث شکل گيری شيوه های حمایتی مختص به خود می باشند .

درعصر زندگی روستایی، که اساس روابط اجتماعی برکانون خانواده وقبيله بنا نهاده شده 

ی به هریک ازاعضا ، همه قبيله با همياری وتحمل بود، درهنگام ورود خسارات جانی یامال

بخشی ازخسارات، به مقابله با آن می پرداختند . این مکانيزم درصورت های گوناگون جلوه 

گر می شد : کمک ودستگيری ازکارافتادگان)دراثرپيری یا حوادث(، تکفل خانواده های که 

اختگان ناشی ازحوادث وبالیای سرپرست خود را ازدست می دادند، کمکهای مختلف به مال ب

طبيعی ، پرداخت دیه درصورتی که عضو قبيله مسئول خسارات وارد به ثالث بود... .)بابایی، 

( ولی تغيير ساختارهای اجتماعی وتحول اززندگی روستایی به زندگی شهری 7، ص1307

 وتحوالت صنعتی ، موجب شد که راه حلهای زندگی روستایی، 

ی نداشته باشد وبه همين لحاظ ،بيمه زاد ه ی مقتضيات ونيازهای دروضعيت جدید کارآی

زندگی شهرنشينی نوین بشری است .دراین نهاد، جمعی که خودرا درمعرض وقوع حوادث 

وخسارات می بينند برای رهایی از آثاراین رویداد های نا مطلوب، صندوق مالی را ایجاد 

تا درصورت وقوع حادثه وتحمل خسارت  نموده وهریک ازاعضا مبلغی را پرداخت می نماید

توسط هریک ازاعضای این جمع ، ازمحل نقود جمع شده درصندوق ، ازعضو زیان دیده رفع 

 خسارت شود.

بيمه ازدیدگاه حقوقی، عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که درازای 

وارد براورا جبران پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگردرصورت وقوع یا بروزحادثه،خسارت 

نموده یا وجه معينی بپردازد. متعهد را بيمه گر،طرف تعهد را بيمه گذار،وجهی را که بيمه 
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گذاربه بيمه گرمی پردازدحق بيمه وآنچه را که بيمه می شود موضوع بيمه نامند.)همان 

 (01،ص

نی بيمه ازنظر فقه اسالمی : بيمه به عنوان نهاد جدید، موردتوجه فقهای شيعه وس

 قرارگرفته ونظرات متفاوتی درمورد مشروعيت آن ابرازشده است .

بيشترین مخالفت با عقد بيمه ازسوی علمای اهل سنت اظهارشده است .مخالفين 

 مشروعيت بيمه به دالیل مختلفی تمسک جسته اند ،که خالصه ایرادات به شرح زیر است :

عقود شناخته شده فقه اسالمی بيمه ازعقود مستحدثه ونوظهوراست وداخل درهيچ یک از

نيست .بنابراین به لحاظ عدم انطباق بيمه با عقود معين اسالمی، قرارداد مذکورغير شرعی 

(، دربيمه تعهد به انجام چيزی شده که 10وفعاليت مبتنی برآن حرام است)همان ،ص

است ولذا هنوزتحقق نيافته است ،بيمه به مثابه قماراست .بيمه ازبسياری جهات آلوده به رب

ه ق،علمای اهل 1028حرام وممنوع است . ودرنهایت درکنفرانس فقه اسالمی مکه درسال 

(،ولی علمای شيعه 18سنت شرکت کننده ، به اجماع به حرمت بيمه نظر داده اند)همان ،ص

وبسياری ازحقوق دانان اهل سنت به صحت ومشروعيت بيمه نظرداده اند وبه تمامی ایرادات 

فين بيمه بيان گردیده پاسخ های داده شده که دراین مقال گنجایش آن که ازسوی مخال

نيست وبنابرنظر فقهای شيعه وجمع کثيری ازعلما وحقوق دانان اسالمی اهل سنت، بيمه 

مغایرتی با مبانی شرع اسالم ندارد وبه عنوان عقدی صحيح والزم االجرا شناخته می 

 (17شود.)همان ،ص

طبيعت تعهدات قراردادی بيمه گر وبيمه گذاربه بيمه خسارات قرارداد های بيمه براساس 

 وبيمه اشخاص تقسيم می شوند:

ه بيمه خسارات:بيمه خسارات براصل جبران خسارت استواراست. مطابق این اصل ذی 1

نفع بيمه درهيچ مورد نمی تواند بيش ازخسارات وارده مبلغی دریافت نمایدولذا بيمه موجب 

 ود.افزایش دارایی نمی ش

 بيمه خسارات به دوبخش عمده بيمه اموال وبيمه مسئوليت تقسيم می شود.

دربيمه اموال ،موضوع تعهد بيمه گر،جبران خسارات وارده به شیء است . بيمه اموال 

قدیمی ترین انواع بيمه است ووقتی تاریخچه بيمه مالحظه شود، شروع بيمه اموال، با بيمه 

درقرون هفده وهجده ميالدی بابيمه های حوادث وآتش های دریایی بوده است وتحول آن 
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سوزی همراه بوده است. هدف بيمه اموال جبران خساراتی است که بيمه گذارمستقيما 

 ازلطمه به اموال ودارایی خود تحمل می نماید.

بيمه مسئوليت بيمه ای است که مسئوليت مدنی بيمه گذاررا درقبال اشخاص ثالث 

، این بيمه بدهی ای را که درپی ایراد خسارت به غيربردوش بيمه پوشش می دهد . درواقع 

 (07-08گذارگذاشته شده تأمين می نماید.)بابایی ،ص

ه بيمه اشخاص: موضوع بيمه اشخاص تماميت جسمانی بيمه گذاراست: زندگی ،مرگ ، 0

خسارات جانی، بيماری وزایمان ازانواع این بيمه هستند. درصورت تحقق هریک ازخطرات 

موضوع بيمه ، بيمه گرموظف است مبلغ مشخصی را که درقرارداد تعيين شده، فارغ ازميزان 

خسارت یا آنچه درنظام حقوقی معادل جبران خسارت وارده لحاظ شده، به ذی نفع بيمه 

پرداخت نماید.تعيين مبلغ قابل پرداخت عمدتا توسط بيمه گذارصورت می گيرد. به همين 

اشخاص اصطالح بيمه سرمایه را دراین باره به کاربرده اند.)همان دليل برخی به جای بيمه 

 (00،ص

ازعقد بيمه وانواع آن  1885الی ماده 1800درجلد سوم قانون مدنی افغانستان ،ازماده 

 بحث شده که دراین قانون ازبيمه حيات وبيمه ضد حریق نام برده شده است.

 نتيجه گيری

ت ،کشورما هنوزهم درمورد تأمين اجتماعی با توجه به مباحثی که درفوق تذکر رف

ورسيدگی الزم به اقشارآسيب پذیر کشور، را ه طوالنيی را درپيش رودارد، هنوزهم هيچگونه 

حمایت ازخانواده ها ،بخصوص خانواده های کارکنان رسمی دولت وموسسات خصوصی وجود 

ه درقانون مربوا پيش نداشته وصرفا وصرفا برای دوران والدت برای مادران مرخصی نود روز

 بينی گردیده است که این ماده قانونی اکثرا رعایت ميگردد.

سالمندان کشورما بجز ازحمایت خانواده های نزدیک وخویشاوندان شان ،توسط نهاد  

قانونی مورد حمایت قرارنداشته وبرای اکثر خانواده های افغان ،سپردن سالمندان به خانه 

ازسوی دولت تاسيس گردد ،مخالف هنجارهای موجود اجتماعی های نگهداری سالمندان اگر 

 بوده وتا نهادینه شدن وقبول آن هنوزهم راه درازی پيش رواست .

ی شهدا وقربانيان جنگ ومعلولين درافغانستان ، ازسوی وزارت کمک به خانواده ها 

البته  کارواموراجتماعی ،شهدا ومعلولين صورت می گيرد وآن هم درسطح بسيارناچيزی که
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کميت این نوع کمک ها به اقتصاد ورشد کشورارتباا دارد که با تاسف، وطن ما فعال ازلحاظ 

 وضعيت اقتصادی درحالت خوبی قرارندارد.

رسيدگی به متقاعدین ازسوی ریاست عمومی خزینه تقاعد که زیر مجموعه وزارت 

فعلی کشور نسبتا کارواموراجتماعی ميباشد ،صورت می گيرد وبا توجه به وضعيت عمومی 

 قابل ستایش است .

 سایر اقشارآسيب پذیر همچون مهاجرین، معتادان ، بيکاران ، گداها ی خيابانی ،  

کودکان کارگر و... هنوزمعضلی جدی است که اقدامات جدیی را ضرورت دارند ولی 

رسيدگی مورد انتظار به آنان صورت نگرفته وبعضا حالت بسيارناراحت کننده ای دارند 

ودرنهایت اینکه :ميزان حمایت وپوشش قانونی نظام تأمين اجتماعی نسبتا خوب است ولی 

عمل به پوشش های قانونی نيازمند مدیریت سالم توأم با منابع می باشد که درهردومورد 

 مشکالتی وجود دارد.

 منابع

 (. تهران: سمت. 7)نسخه  حقوق بيمه(. 1307بابایی , ا. )  1-

تهران: سازمان چاپ وانتشارات،وزارت  مدد کاری اجتماعی.(. 1303حسن, م. چ. ) &حسن, م. چ.,  -0

 فرهنگ وارشاد اسالمی.

 (. کابل: وزارت عدليه جمهوری اسالمی افغانستان.1)نسخه  قانون کار(. 1372ریاست , ن. )

: (. تهران1)نسخه  جامعه شناسی مسایل اجتماعی ومدد کاری اجتماعی(. 1300شيخی, م. ت. ) -3

 حریر.

 (. تهران: ميزان.1)نسخه  دولت های رفاه وسياست های حمایتی خانواده(. 1372معينی فر, ح. ا. ) -0

 (. تهران: سایه.1)نسخه  اسالم دین فطرت(. 1305منتظری, ح. ع. ) -5

 (. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.1)نسخه  امنيت اجتماعی(. 1300نوید نيا, م. ) -8

 (. کابل: طباعتی وصنعتی احمد.1)نسخه  قانون اساسی افغانستان(. 1300ه, ج. )وزارت عدلي -7

Article I.  

0- International Social Security Association. (0211). Retrieved 10 11, 0211, 

from http://www.issa.int/Topics/About-social-security
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 د عقد اركان او شرطونه
 دڅيړنوال فضل الرحيم محمو 

 
عقد د ایجاب او قبول ترمېنځ هغه ارتباط دی چې په معقود علیه کې یې اثر ثابت شي او دعقدد  
د تر سره کېدو نه وروسته د عقد په دواړو اړخونو د یو بل د حق په مقابل کې التزام ثابت شي او یا 

 1عقد د عاقدینو په خبروکې هغه تړاو دی چې شرعي حکم رامېنځته کوی.
ط د مينځته راتګ لپاره اركان او شرطونه اړين دي چې په الندني لنډ بحث كې د نوموړي ارتبا

 د عقد اركان او شرطونه څيړل كيږي.

 لومړۍ: د عقد ارکان
ارکان د رکن جمع ده رکن په لغت کې ستنی ، بنسټ ته وایې په فقهی اصطالح کې رکدن د  

 2نشي راتالی. شي هغه څه ته ويل کیږي چې پرته له هغه څخه نوموړی شي مېنځته
د عقد ارکان دری شيان دی: د عقد د دواړه اړخونو رضامندی، محل، او سبب. څرنګه چدې  
عقد د هغه قانوني تصرفاتو له جملې څخه دی، چې د هغه د انعقاد لپداره د دواړه طرفوندو اراده   

ا وجود په ضروره ده، او دواړه ارادو توافق په ایجاب او قبول تر سره کیږي. کله کله قانون د رض
معین شکل سره الزموي، لکه په شکلي عقودوکې، په نوموړی عقودو کې هغه معین شکليات هم د 

 عقد په جوړښت کې بل رکن ګڼل کیږي.  

ACKU



 

 

 

69 

 

نه
طو

شر
او 

ن 
کا

ار
د 

عق
د 

 

در 
ی 

ذار
نگ

نو
 قا

سه
رو

و پ

ن
تا

س
غان

اف
 

 
 په الندې کرښو کې په مختصر ډول د عقد ارکان بیانیږی:

 رضا -الف
 رضا په عقد کې اساسي رکن دی او د الندې عناصرو څخه جوړیږی:

 اوو د ارادې موجودیتد دواړه خو -۱
 د داسې تعبیر صدور چې په ارادې د اللت وکړی -۲
 هر اړخ باید د بل جانب په تعبیر پوه شي -۳
 دواړه تعبیرونه به یو د بل سره کامل مطابقت ولري -۴

 د پورتنيو عناصرو لږ تفصیل په الندې کرښو کې:
 د دواړه خواوو د ارادې موجودیت: -۱

د ارادې موجودیت ضرور دی، د ارادې د وجود سره الزمه داده چې  په هر عقد کې د عاقدینو
عاقدین به ممېز او د کامل اختیار خاوندان وي. عقد به په خپله خوښه تر سره کوي، که چیرې تمېز 
او ادراک ونلري، نو اراده او اختیار هم مېنځته نشي راتالی، لدې کبله لیونی او غیر ممېدز طفدل   

و طرف و اوسي. ځکه چې هغه تمېز نلري او په حقیقت د امدورو نشدي   نشي کوالی چې د عقد ی
درک کوالی، په ګټه او تاوان نه پوهیږي، عدم تمېز د ارادې له مېنځه وړونکدې دی، بدرعکس د   
ارادې انعدام تمېز له مېنځه نه وړی د بیلګې په توګه د اکراه حالت، په نوموړی حالت کې اراده نه 

 باقی پاتی وي.وي، خو تمېز په خپل حال 
 د داسې تعبیر صدور چې په ارادې داللت وکړی: -۲

څرنګه چې اراده یو داخلی امر دی ددې لپاره چې مقابل لوری پرې خبر شي، نو الزمه ده چدې  
اراده په صریح تعبیر ظاهره شي، کله کله تعبیر ضمني هم وي، صریح تعبیر هغه دی چې مباشدرتًا  

 له وي صریح تعبیر الندې شيانو ته شاملیږي:دمطلوبې معنی د افاده کولو وسی
 د لفظ استعمال.                                -۱
 د اشارې استعمالول لکه د سر ښورول. -۲ 
 دکنایې استعمالول.                           -۳
 داسې موقف غوره کول چې داللت د مقصود په حقیقت وکړی. -۴

خبری صریح تعبیر ګڼل کیدږي چدې   لکه د تکسی موتر دریدل په ټاکل شوي ځای کې ددې 
 خاوندیې هغه د خلکو د سورلی او انتقال لپاره درولی ده.
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ضمني تعبیر هغه دی چې د ارادې څخه په معروف اسلوب تعبیر او اظهار و نه شي یعندې پده   
مباشره توګه د ارادې څخه تعبیر و نه کړی لکه د اجارې دمودې پوره کېدو څخه وروسته بیا هدم  

اجر په واک کې د ګټې اخیستنې لپاره پرېښودل چې دا عمل د اجارې د عقدد پده   مؤجره د مست
تجدید داللت کوي او د مؤجر د ارادې ضمني تعبیر ګڼل کیدږي.د ضدمني ارادې پده هکلده د     

 افغانستان دمدني قانون په یوه ماده کې داسې راغلی:  
ددواړه خواوو د هغده  دارادې ظاهرول په ضمني توګه صورت نیولی شي مګرداچې قانون یادعق

 3صراحت شرط کړی وي.
 د مقابل اړخ پوهیدل د اړوندی ارادې په تعبیر: -۳

په هر عقد کې د رضا وجود ضرور دی رضا هغه وخت موجودیږي، چې اراده موجدوده شدي   
اراده هم یو داخلي شی ده، د هغه د اظهار لپاره مناسب تعبیر ضرور دی، کله چې د ارادې څخده  

اراده مادي وجود پیدا کړي، الکن بیا هم کوم قانوني اثر له هغه نه مېنځته نه راځدي   تعبیر وشي، نو
 تر څو پورې چې د نوموړی ارادې علم مقابل لوری ته و نه رسیږی.

که تعبیر د ارادې څخه ایجاب وي )هغه تعبیر چې د لومړي عاقد څخده صدادریږي( د هغده    
 ګرځوي چې د هغه سره قبول یو ځای شي.رسیدل مقابل لوری ته نوموړی ایجاب ددې جوګه 

او که تعبیر د ارادې څخه قبول وي )هغه تعبیر چې د دوهم عاقد څخه د ایجاب سدره موافدق   
 صادر شي( د هغه رسیدل مقابل لوري ته عقد تر سره کوي.

 د دواړه تعبیرونو یو د بل سره کامل مطابقت:   -۴
دې سره موافقې وي نومدوړی توافدق د   رضا هغه وخت مېنځته راځي چې د دواړه خواوو ارا

ایجاب او قبول په بڼه کې را مېنځته کیږي، ایحاب هغه تعبیر دی چې د اولنی عاقد د ارادې څخده  
کیږي او له هغه څخه مطلب د عقد د تر سره کېدو وړاندېز وي او قبول د دوهدم عاقدد د ارادې   

 ي نو عقد تر سره کیږي.څخه تعبیر دی په هغه صورت کې چې دواړه تعبیرونه یو شان و
د عقد محل به یا د التزام مېنځته راتګ، یا د هغه انتهاء یا نقل او یا هم د هغه تعدیل  ب: محل:

وي، نوموړی التزام یا د کوم شي په ورکړې یا د کوم کار په کولو او یا د یوه کار څخه په امتنداع  
تزامات پیدا کیږي. د بدایع التدزام د   تر سره کیږي، د بیلګې په توګه د بیعی د عقد څخه متعدد ال

ملکېت نقلول دی د نوموړی التزام محل د یوه شي ورکول دی، د مشتري التزام د ثمدن ورکدول   
دی، ددې التزام محل د یوه عمل کول دی د بایع التزام د مېبعی څخه د مشتري د ګټې اخیسدتنې  
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اع د عمل دی. د عقد محدل د  په وخت کې مزاحمت نه پیدا کول دی، د نوموړی التزام محل امتن

 اسالمي  فقهې له نظره معقود علیه دی.
 الزمه ده چې په محل کې به الندنی شروط موجود وي:

 محل به د عقد په وخت کې موجود وي یا به یې وجود امکان ولري.   -۱
 محل به معین وي یا به د تعین وړ وي. -۲
 محل به داسې وي چې تعامل به په کې روا وي. -۳

 بب:ج: س
 په قانوني اصطالح کې سبب مشترک لفظ دی چې په دریو معانیو راځي:

الف: منشي سبب: د منشي سبب څخه مراد د التزام مصدر دی یعنې هغه واقعه چې التزام یدې  
 مېنځته راوړی وي لکه عقد چې د عقدي التزاماتو سبب دی.

چې عاقد یدې د  ب: قصدي سبب: د قصدي سبب څخه مراد مباشر غرض یا اولنی هدف دی 
عقد د تر سره کولو څخه لري، لکه د ثمن قبضول د بایع په حق کې او د مبیعې ملکېت د مشدتري  

 په حق کې.
ج: دافع سبب: د دافع سبب څخه مراد هغه بعید او غیر مباشر غرض دی چې عاقدین وروسدته  

کړی مباشدر  د عقد څخه هغه ته سترګی په الره وي. د بیلګې په توګه که څوک خپل کور خرڅ 
سبب )قصدي سبب( د ثمن قبض کول دی څو په نوموړی پیسو د تجارت، قمار ... او داسې نورو 
 کارونو هدف چې وروسته د قبض څخه کیږي دا شيان بعید او غیر مباشر اغراض دافع اسباب دی.  

 دوهم: د عقد شرطونه
وي( وایې یا نخښدې  شرط په لغت کې موقوف علیه )هغه څه ته چې بل شي په هغه پورې تړلی 

 اوعالمې ته وایي.
په فقهي اصطالح کې هغه څه ته وایي چې د بل شي مېنځته راتګ په هغه پورې تړلی وي. او د 

   4هغه د حقیقت څخه خارج وي.
لکه طهارت په لمانځه کې شرط دی خو د هغه د حقیقت څخده خدارج دی، همدارنګده د    

 د ازدواج د حقیقت نه خارج دی.شاهدینو حضور د ازدواج په عقد کې شرط دی خو 
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څرنګه چې مخکې ذکر شول چې د قانون له نظره د عقد ارکان دری شيان دی هغه عبارت دی 
له تراضي، محل او سبب، نوموړی دری ګونی ارکان ځانګړي شرطونه لدري پده مختصدر ډول    

 بیانیږي:
شوي وي بل شدرط  د تراضي د تحقق او انعقاد لپاره دادی چې د ممېز شخص له خوا به صادر 

 دادی چې د ایجاب او قبول تر مېنځ به کامل مطابقت او برابري وي.
د تراضي د صحت شرط دادی چې د عقد دواړه اړخونه به د اهلیت خاوندان وي که تراضي د 

 ناقص االهلیت شخص له خوا صادر شي هغه ته اعتبار نه ورکول کیږي.
به نه وي یعنې په هغه کدې بده غلطدي،    د تراضي د صحت بل شرط دادی چې تراضي به معیو

تدلیس، او اکراه نه وي د ذکر شوي عیبونو د وجود په صورت کې تراضي ته اعتبار نده ورکدول   
کیږي. د محل، صحت او انعقاد شرط دادی چې محل ته به الس رسی کیږي او معین به وي یا به د 

 تعین کولو وړوي.
لري د بیلګې په توګه مادل بده متقدوم او     بل دا چې د تعامل او راکړی ورکړی صالحیت به

مشروع وي، د عامه آدابو او نظام سره به مخالفت نه لري. د سبب د صحت او انعقاد لپداره یدو   
شرط ضرور ګڼل شوی ده هغه دا چې سبب به مشروع وي او د اجتماعي عام نظام سره به په ټکدر  

 5کې نه وي.
، جعلي شرط شرعي شرط هغه دی چدې د  د مصدر له حیثه شرط په دوه ډوله ده شرعي شرط

شريعت له خوا الزم ګڼل شوي وي او پرته له هغه نه عقد نه شي تر سره کېدای لکه د عقد د انعقاد 
 لپاره د عاقدینو د اهلیت اشتراط.

جعلي شرط هغه دی چې عاقد یې په خپله خوښه د یوه خاص مقصد د ترالسه کولو په موخده د  
په هغه پورې معلق کوي. لکه تعلیق د طالق یا نور قیود او التزامات  عقد سره پیوست کوي یا عقد

 چې متعاقدان یې په خپلو ځانو شرط ګرځوي.
 د هر عقد د تر سره کېدو لپاره د څلورو ډولونو شرطونو وجود ضرور دی چې عبارت دی له:

روطو مقصد د انعقاد شرطونه، د صحت شرطونه، د نفاذ شرطونه او د لزوم شرطونه د پورتنيو ش
او فایده د خلکو تر منځ د منازعی مخنیوې، د عاقدینو د مصالحو حمایت او ساتنه، د غرر او فریب 

 دفع کول او د جهالت له امله د خطر نه د شخص بچول دی.
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 د عقد شرعي شرایط په الندې توګه دی:

 د انعقاد  شرطونه -۱
انعقاد المل ګرځي که نوموړی شرطونه  دا هغه شرطونه دی چې شرعْا د عقد د تر سره کېدو او

 موجود نه وي عقد باطل دی د عقد د انعقاد شرایط  دوه ډوله دی:
 عام شرایط: هغه دی چې د هغو موجودیت په هر عقد کې الزم دی  

خاص شرایط: دا هغه شرایط دی چې په بعضی عقودو کې یې وجود ضرور دی نه په ټولو کدې  
د ازدواج په عقد کې چې پرته د شاهدانو د حضورنه عقد صحیح لکه د شاهدانو د موجودیت شرط 

نده خو په نورو عقودو کې د شاهد حضور د انعقاد شرط  نده  یا لکه د تسلیم شدرط پده عیندی    
عقودو کې یعنې په هبه، عاریت، ودیعت، قرض کې د عقد د محل تسلیم شرط دی، چدې تسدلیم   

 متحقق نشي عقد باطل دی.
شرایط هغه شرایط دی چې وجود یې په صیغه د عقد، عاقد او معقود علیده   د عقد د انعقاد عام

کې الزم ګڼل شوي. د صیغې، عاقد او معقود علیه شرطونه مخکې د عقد د تکوين به بحث کې په 
تفصیل ذکر شوي چې د عقد صیغه به دعاقد په رضامندي او دعقد په را پیداکېدو داللت کوي او د 

 به کامل مطابقت وي او په هغه کې به غلطي، فریب او اکراه نه وي.ایجاب او قبول تر مېنځ 
 همدارنګه عاقد به د عقد د تر سره کېدو صالحیت لري او د اهلیت خاوند به وي.

د معقود علیه په مورد کې شرط دا دی چې هغه ته به الس رسی کیږي، معین او مقدور د تسلیم 
 6ا او د عامه آدابو او نظام سره به په ټکر کې نه وي.به وي، په معقود علیه کې به تصرف شرعًا رو

همدارنګه د عقد په انعقاد کې شرط دی چې عقد به شرعْا ممنوع نه وي، شرعي ممانعت کلده  
داسې پېښې ږی چې عقد په مناسبه او شرعي طریقه نه تر سره کیږي لکه د غرر )چل او فریب( بیعه 

 ع وي.او کله د عقد د محل له کبله، شرعْا ممنو
لکه د نیشه یې توکو بیعه یا د معصیت په کولو اجوره ورکول، یا به د عقد د موضوع له کبلده  

 شرعي ممانعت موجود وي لکه د صغیر د مال څخه هبه ورکول.
همدارنګه الزمه ده چې عقد به مفید وي، بنْا عقد په داسې عمل چې شرعا پدرې واجدب وي   

جباتو یا د منکوحې سره عقد د طفل په رضاعت، ځکه چې صحیح نده لکه د اجارې عقد په دیني وا
 دا عمل شرعًا )دیانتًا( پرې الزم ده نو په عقد کوم اثر مرتب نده.
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 د عقد د صحت شرطونه:-۲
دا هغه شرطونه دی چې شرعا الزم شوي د هغه دموجودیت په صورت کې پده عقدد شدرعي    

دغه راز شرطونه په هر عقد کې علحیده او آثارمرتبیږي.اوکه موجودنه شو نو عقد فاسد ګڼل کیږي،
خاص دی.مثالپه بیع کې د صحت شرطونه د حنفي فقهاُوپه آند خالصون د عقد ده د الندنی عیوبو 

 څخه:
جهالت: په عقد کې داسې فاحش جهالت چې مفضدي ندزاع تده شدي.لکه جهالدت د      -۱

 جهالت. مبیعې،جهالت د ثمن)جنس،نوع او قدریې( او د ثمن د ادا کولو د مودې
 اکراه: که ملجی وي اوکه ناقص د عقد د فساد المل ګرځي .-۲
 توقیت : که د بیع عقد موقت وشي عقد فاسد دی څکه چې ملکېت د عین مؤبد وي.-۳
غرر دوصف لکه بیع د حیوان په دی وصف چې مثال  شل کېلو شيدی کوي بیا هسی نده   -۴
 وه.

 څخه یا یو تیر د کوټی د سقف څخه.ضرر: لکه بیع دیو متر ټوکر، دګنډلې کالیو -۵
فاسد شرطونه دا هغه شرطونه  دی چې په هغه کې د یوه اړخ ګټه وي اود عقد د مفتضداء   -۳

خالف وي لکه بیع پدې شرط چې یوه اړخ ته به معینه اندازه مال قرض ورکوي همداراز په ربدوي  
رنګه تقابض دعوضینو )سودی( مال کې د بیع په صورت کې مماثلت په کمېت کې شرط دی همدا

 7شرط دی

 د عقد د نفاذ شرطونه : -۳
د عقد د نفاذ شرط دادی چې معقود علیه به د عاقد ملک وي، که یې خپل ملدک نده وه او   

 شخص فضولي وه ،نو عقد غیر نافذ اود مالک تراجازې موقوف دی .
کالت په ذریعه اويدا  یا به په معقود علیه نیابت او والبت ولري یعنې د بل چا د مال واک به د و

به په ناقص االهلیت شخص والیت لري ، په مال کې به یې د هغه په ګټه تصرف کوي او عقد به تر 
 8سره کوي که داسې نه وه نو عقد غیر نافذ ګڼل کیږي

د عقد د لزوم شرط: اصل په عقودوکې لزوم دی،  د عقد د لزوم شرط دادی چې عاقددین، د  
په عقد کې خیار موجود نه وي، نو هغه عقد ته چې خیار په کدې وي  عقد د فسخ واک ونه لري او 

 9غیر الزم عقد ويل کیږي.
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 په عقد کې د جعلي شرایطو ایښودل:

قانون پوهان پدې نظر دی چې هر څوک واک لري، هر راز عقد تر سره کړي او هر راز شرط 
په ټکر کې نه وي. او  چې وغواړي په هغه کې وضع کړي، پدې شرط چې د ټولنې د عامه نظم سره

وایي چې )عقد د عاقدینو قانون ده( یعنې عقد داسې قانون دی چې د عقد هر لوری په هغه ملزم دی 
 چې تر سره کوي به یې، او هغه شرط چې پکې ایښودل شوي وي په هغه به عمل کوي.

 فقهاء د جعلي شرایطو په اړه دوه نظره لري:
علی او ابن حزم اندلسی د پیروانو( دی هغوي وایدي:   لومړی نظر د ظاهري فقهاؤ )د داود بن

اصل په عقود او شروطو کې منع دی، یعنې هر شرط او عقد چې په قرآن او سنتو کې د هغه اباحت 
 نه وي ذکر شوي هغه باطل دی.

دوهم نظر د عامو فقهاؤ دی، د لومړی نظر په خالف، وایې چې اصل په عقود او شروطو کدې  
 پیروان بیا دوه ډلې شوي: اباحت دی، ددې نظر

حنبلي فقهاء وایي چې اصل په عقدي شروطو کې اطالق دی، هر شرط چې شریعت د هغه پده  
 تحریم تصریح نه وي کړی، هغه روا ده.

جمهور علماء پدې نظر دي چې اصل په عقدي شروطو کې تقیېد دی یعنې هر شرط چې د عقد 
ه ټکر کې وي هغه باطل او نور شرطونه صحیح د مقتضا په خالف وي یا د شریعت د اصولو سره پ

 دي.
که ذکر شوي نظرونونه ته ځير شو په مالي عقودوکې د حنبلي فقهاؤ نظر چې عاقدینو ته په عقد 
او شرط کې مطلقه آزادی ورکوي معقول ښکاری او د خلکو د ضرورتونو او مصالحو سره برابره 

، اوس په تجارتي ساحه کې داسدې شدرایط را   او د نوېو پیښو او تطوراتو سره کامل مطابقت لري
منځته شوي چې د پخوانو فقهاؤ په زمانه کې موجودی نه وه، نو ضرورت دی چې د وخت او زمان 

 سره سم د شریعت د اصولو مطابق شرایط او عقود سر ته ورسیږی.
قد په او د عامو فقهاؤ نظر د شخصي احوالو په ساحه کې د تایېد وړ ده خصوصًا د ازدواج د ع

ساحه کې د خپلی خوښی شرطونه ایښودل د کورنی اړیکو د اهدافو سره په ټکر کې واقع کېددای  
 شي.
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 د شرط په اړه د حنفي فقهاؤ دریځ:
   10د حنفيانو په اند شروط دری ډوله دی: صحیح شرط، فاسد شرط او باطل شرط.

غه چې شریعت، پده  او یا ه   صحیح شرط : هغه دی چې د عقد د مقتضا سره موافق وي -۱
 هغه راغلی وي او تایېد یې کړی وي او یا هغه چې عرف پرې جاری شوي وي.

د هغه شرط مثال چې د عقد د مقتضا سره موافق وي: لکه د بایع اشتراط په تسلیم د ثمن یدا د  
مشتري اشتراط په تسلیم د مبیعې یا په زوج د زوجی له خوا د نفقی اشدتراط، همدارنګده د زوج   

 په زوجی، د خپل نفس د تسلیم په باره کې کله چې مهر یې قبض کړ. اشتراط
دا هغه شرطونه دی چې د عقد د مقتضا سره برابر دی ځکه چې پورتني ټول شيان په عقد الزم 
دی اګر که شرط یې نه کړی، ځکه چې ثبوت د ملک او تسلیم او تسلم د معاوضاتو لده مقتضدی   

 د ازدواج د عقد له مقتضی څخه ده.  څخه ده او انفاق په زوجی او زفاف، 
د هغه شرط مثال چې په هغه باندې شرع وارده شوي وي لکه خیار شرط، خيار رويت او داسې 
نور خیارونه. د  هغه شرط مثال چې عرف پرې جاری شوي وي لکه اشتراط د مشتري، په جوړلدو  

او داسې نور شيان، یدا لکده   او اصالح د مېبعې تر یوه معین وخت پورې مثاًل ساعت، رادیو، موتر 
اشتراط د رسولو د مېبعې د مشتري تر دکان یا کوره، دا هغه شرطونه دی چې د خلکو تر مېنځ یې 
جریان پیدا کړی اګر که پدې کې هم د عقد یوه اړخ ته ګټه په کې شته خو بیا هم استحسانًا جواز 

علیه وسلم د جابر بن عبداهلل نه  لري لکه چې په یوه حدیث کې داسې راځي چې رسول اهلل صلی اهلل
په سفر کې یو اوښ و پیرود )واخیست( او جابر لره یې تر مدیني پورې د هغه حمل او سورلي شرط 

   11وګرځوله.
ددغه راز شرطونو ته الر پرانیستل لکه چې د حنفي مذهب تګالره ده خلکو ته د داسې شدرط  

ه کې نفع وي همدارنګه عرف ټولو شدرطونو  په ایښودلو کې آزادی ورکوي، چې یو د عاقدینو ته پ
ته د صحت بڼه ورکوي مګر هغه شرطونه چې د شرعي نص سره په ټکر کې وي، یا د شدریعت د  
مبادیو او د هغه د عامه مقاصدو په خالف وي. د صحیح شرط په هکله د افغانستان مددني قدانون   

 داسې صراحت لري:
عقد دهغې اقتضاء کوي یا دعقد حکدم   کوم شرط چې دعقد سره مناسب وي یاهغه شرط چې

 ټینګ کړی، همدارنګه هغه شرط چې د روان تعامل سره موافق وي یا د عقد د اقتضاء منافی نه وي  
 12صحیح ګڼل کیږي.
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فاسد شرط: هغه دی چې د صحیح شرط مواصفات په کې نه وي یعنې داسې شدرط وي   -۲

د خلکو عرف پرې جاری شوي وي. او  چې عقد یې تقاضا نه کوي، نه شرع پرې راغلی وي او نه
په هغه کې د یوه عاقد ګټه نغښتی وي. لکه د غنمو پيرودل، پدې شرط چې بایع به یې اوړه کدوي.  
یا د کور خرڅول، پدې شرط چې بایع به په هغه کې تر څه مودې سکونت کوي، یا بیع پدې شرط 

څه شي هبه ورکوي او داسدې ندور   چې بایع ته به څه اندازه پیسی قرض ورکوي. او یا هغه ته به 
 شرطونه.  د فاسد شرط په هکله د افغانستان مدني قانون داسې صراحت لري:  

د عقدسره نامناسب شرط یا داسې شرط چې عقد د هغه اقتضاء نه کوي یا د عقد حکم ټیندګ  
ار نه کړی، همدارنګه هغه شرط چې د روان تعامل سره موافق نه وي یا په کې د ډوکه کولوڅخه ک

 13اخیستل شوي وي فاسد ګڼل کیږي.
د فاسد شرط اثر، د عقودو د نوعېت په اختالف بدلون مومي، پدې مورد کې داسدې قاعدده    

موجوده ده: د مالي معاوضاتو په عقودو کې د فاسد شرط موجودیت نوموړی عقد فاسدوي او پده  
 14غیر مالي عقودو کې یې نه فاسدوي.
بیع اجاره، مزارعت په فاسد شرط، عقد هم فاسددیږی ځکده   یعنې د مالي معاوضاتو عقود لکه 

چې فاسد شرط د هغه تعادل سره په ټکر کې ده چې په مالي مبادالتو کې یې شتون ضدرور دی او  
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم په یوه حدیث کې داسې فرمایېلی دی: عن النبدی صدلی اهلل علیده    

 15وسلم: انه نهی عن بیع و شرط.
صلی اهلل عیه وسلم د هغه بیعی نه منع کړی چې په هغه کې شرط وي. خو غیر مالي  رسول اهلل

عقود لکه تبرعات )هبه، اعاره( او توثیقات )کفاله، حواله، رهن( ازدواج، طالق، وکالت او داسدې  
نور عقود په هغه کې فاسد شرطونه کوم اثر نه لري نوموړی عقود صحیح او شرط یې لغوه ده لکده  

 چې هبه صحیح او د توقیت شرط لغوه ده. موقته هبه
باطل شرط: هغه شرط دی چې نه صحیح شرط وي اونه فاسد یعنې نه دعقد د مقتضا سره  -۳

موافق وي ، نه  یوه عاقد ته په کې نفع وي،اونه بل چا ته،بلکه په هغه کې یوه عاقد ته ضدرر وي،  
ه کوي، یا دکور په بیع کدې بدايع   لکه بیع پدې شرط چې مشتري به یې نه خرڅوي اونه به یې هب

 شرط کړی چې په هغه کې به څوک سکونت نه کوي او داسې نور.
نوموړي شرطونه لغوه او باطل دی اوعقد صحیح ده برابره ده که دمالي معاوضاتو عقودوي یدا  
دغیر مالي ،پدې هکله د افغانستان مدني قانون داسې صراحت لري:په شرط کې چې دعقد کوونکو 

   16وي لغو دی ، دهغې سره یو ځای عقد صحیح ګڼل کیږي.ګټه نه 
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 دشرط په اړه د حنبلي فقهاؤ دریځ:
د حنبلي فقهاؤ دریز خصوصًا ابن تیمېه او ابن القیم په شرط ایښودلو کې عاقدین آزاد بدولي،د  

 17دوي نظر د قانونپوهانو د نظر سره دارادې په آزادی کې یو شان دی.
روطو کې اباحت دی نو هر شرط چې په هغه کې مصدلحت یدا   نوموړي فقهاء وایې اصل په ش

منفعت د یوه عاقد وي، هغه شرط صحیح،په هغه وفا ضرور او پر ځای کول یې الزم دي،برابره ده 
که دا شرطونه دمالي معاوضاتو په عقودو کې وي، یا د تبرعاتو اوتوثیقاتو)تأمېناتو(یا ازدواج په عقد 

 کې وي.
په ایښودل شوي شرطونو باندې وفا ونه شي،اړوند لوری ته د عقد د په نوموړی عقودوکې که 

 فسخ کولو اختیارشته.
قاضي شریح، ابن شبرمه کوفی، ابن ابی لیلی  او یو ټولی مالکي فقهاء هم په همدې نظر دی.او 
وایې چې د شرط ایښودل په عقد تاثیر نه کوي لکه د رسول اهلل صلی اهلل علیه وسدلم د حضدرت   

په سفر کې اوښ وپیرود او د هغه سورلی یې تر مدینې پورې په کې شرط کړی وه، نوموړی جابر نه 
. د یادونې وړ ده چدې حنبلدي   18بیعه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم تر سره کړه او ثمن یې ورکړ

 فقهاءهم دوه ډوله شرطونه روا نه بولي:  
دل د بایع په مشتري چدې  هغه شرط چې دعقد دمقتضا سره په ټکر کې وي لکه شرط ایښو-۱

 مبیعه به نه خرڅوي یا به یې نه وقفوي او داسې نور.
هغه شرط چې داهلل تعالی او رسول اهلل د حکم سره په ټکر کې وي لکه شدرط ایښدودل د   -۲

زوجی په زوج چې اولنی زوجه به طالقوي یا لکه اجتماع د دووصفقو په یوه عقد کې مثاًل اشتراط 
 بیعه به فالن شخص ته په اجاره ورکوي...د بایع په مشتري چې م

د یادونې وړده حنفي علماءهم پدې نظردی چې هغه شرط چې د عقد د مقتضا سره په ټکر کې 
وي فاسد دی. خود منافات په مفهوم کې حنفي فقهاؤ وسعت کړی، او هر څه چې د یوه عاقد پده  

ماء منافات هغه څه ته وایې چدې  ګټه وي دا دعقد د مقتضا په خالف دی او فاسد دی،اما حنبلي عل
د عقد د اصلي مقصود سره برابر نه وي مثاًل د بیع د عقد اصلي مقصود ملکېت د مبیعدې دی او د  
ملکېت اثر په مملوکه کې د تصرف اباحت دی. نوکه چیرې بایع په مشتري شرط کېږدی،چې مبیعه 

قصود سره په تضاد کې دی،او به نه خرڅوي یا تصرف به نه په کې کوي، دا شرط د بیع د اصلي م
فاسد شرط دی. خو که داسې شرط وي چې په هغه کې یوه لوری ته منفعت وي نوموړی شدرط د  
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عقد د مقتضا سره مخالفت نه لري هغه صحیح ده لکه په بیع کې تر معین مودې پدورې د بدایع د   

 سکنی شرط ایښودل.
صحیح ده هغه داسې بیعده ده چدې ،د   همدارنګه د حنبلي فقهاؤ په آند،بیع د عربون)بیعانه(هم 

بیعی په وخت کې مشتري یوه اندازه پسې بایع ته ورکوي،که بیع تر سره شوه هغه پیسې د مبیعې د 
ثمن څخه ګڼل کېږي،او که مشتري نکول وکړ او ترسره نه شوه  یادی شوي پیسې دمشدتري لده   

 خوا بایع ته هبه ګڼل کېږي.
 په یوه حدیث کې داسې عبارت راغلی:

 19ان رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم سئل عن العربان فی البیع فاحله
د رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نه د بیعانی په اړه پوښتنه وشوه هغه رواوبلله ،همدارنګه په یوه 
اثرکې داسې ذکر شوي چې نافع ابن عبدالحارث د حضرت عمر عامل وه په مکه کې، د حضدرت  

وان ابن امېه نه په څلور زره  درهمه یوه حويلۍ واخیسدته ، او داسدې   عمر د سجن لپاره یې د صف
شرط یې کېښود که حضرت عمر پدې بیعه راضي شو بیعه نافذه ده ،او که راضي نه شو نو صفوان 

   20لره به څلور سوه درهمه ورکوي، او حضرت عمر د نوموړی شرط په اړه تردید ونه کړ.
یث باطل ګرځولی چې رسول اهلل صلی اهلل علیه وسدلم  جمهورو علماؤ پورتني حدیث په بل حد

 21فرمایلي:نهی النبی صلی اهلل علیه وسلم عن بیع العربان
 رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم د بیعانې له بیعې نه منع کړی.

 د مطلق تصرفاتو تعلیق، په شرط پورې:
ط پدورې روا بدولي   لکه مخکې مو چې وويل حنبلي فقهاؤ تعلیق د ټولو تصرفاتو په معلق شر

 فاله،اقاله ،ابراء او زواج...برابره ده که هر راز عقد یا فسخ وي ،لکه بیع اجاره ،ک
د هغو دلیل د رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم دا حدیث دی چې فرمایلي یې دی :المسلمون عند 

 22شروطهم االشرطًا احل حرامًااو حرم حالاًل
دی، مګر هغه شرط چې حرام حالل کړی، یا حالدل  مسلمانان په ایښودل شوي شرطونو ملزم 

حرام کړی. په شرطونو  د عقودو په تعلیق کې کله ضرورت وي، او کله هم هغه ته حاجت وي، او 
 23ځينې وخت په هغه کې مصلحت نغښتی وي.
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جمهور علماء د هر عقد تړل په شرط روا نه بولي خصوصًا تمليکات او زواج اود هغه پده اړه  
بولي، فقط په اسقاطا توکې شرط روا بولي لکه طالق، او حنفي علمداء د التزامداتو   شرطونه باطل 

 تعلیق، په مناسب شرط روا بولي.
 د جعلي شروطو په اړه د افغانستان په مدني قانون کې داسې مادې ذکر شوي:

شرط عبارت دی د راتلونکې وخت د التزام څخه، په هغه کار کې چې د راتلونکې زمدانې   -۱
 تعلق لري او په خاصه صیغه صورت مومي.پورې 
تعلیق عبارت دی د یوه کار د مرتب کولو څخه چې د راتلونکې زمانې پورې متعلدق وي،   -۲

 24په راتلونکې زمانې کې د یو بل کار په متحقق کېدو، د شرط دادواتو څخه د یوه په وسیله.
 په بله ماده کې داسې ذکر شوي:

لق وي فی الحال واقع کیږي، شرط د ناممکن کار پدورې  عقد چې د یو موجود کار پورې مع
 25معلق کول یا شرط چې د نظام او عمومي آدابو مخالف وي، اعتبار نه لري.

 
 ماخذونه:

 
                                                 

 مخ. ۱۳۱مادی وکتل شي ، ابو زهره: الملکېة و نظرية العقد  ۱۴۴،  ۱۴۳مجله االحکام  - 1
 .۵/ ۳الشرح الکبیر الخراشي، محمد بن عبداهلل.  - 2
 ماده  ۵۱۴مدني قانون  - 3
 . ۲/۳۳۳و مرآة االصول مال خسر - 4
 مخونه. ۳۱-۳۲السنهوري، عبد الرزاق. مصادرالحق ، څلورم ټوک  - 5
 مخونه ۳۱-۳۲نهوری، مصادرالحق. څلورم ټوک سال - 6
 .۱۳۳/ ۳الکاسانی، عالءالدین.البدايع الصنا یع  -7 
 .۵/۱۵۵البدایع الصنایع  -8
 .۴/۳ابن عابدین  حاشيهابن عابدین، محمد امېن بن عمر بن عبدالعزیز.  -9
  ۱۳/۱۳۱۳السرخسي، ابوبکر محمد. مبسوط  - 10
 -   د عقد مقتضی: هغه اساسي احکام دی چې شریعت په هر عقد کې مقرر کړی وي، برابره ده که په صریح نص

 الفقة االسالمي»وي یا د مجتهدینو په استنباط وي موخه یې د عاقدینو په حقوقو کې د توازن تحقق او ساتل دی. 
 « ۳۴۵۳/ ۴وادلته 
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 .۱۳۳/ ۵. نیل االوطار  الشوکانی، محمد بن علی بن محمد - 11
 ماده . ۳۴۳د افغانستان مدني قانون  - 12
 ماده . ۳۱۴مدني قانون  - 13
 .۱۳۱/ ۴تبین الحقایق الزیلعی، فخرالدېن عثمان بن علی.  - 14
 ه عن جدهرواه ابو حنیفه و عبدالحق فی احکامه عن عمر بن شعیب عن ابی - 15
 مادده. ۳۴۳د افغانستان مدني قانون  -16
 مخ. ۲۱۴نظرية العقد  تقی الدېن، احمد بن عبدالحلیم.  ابن تیمېه، - 17
  ۱۳۳نیل االوطا ر  ه/  -18
 .۵/۱۵۳نیل االوطار  -19
 .۴۴۱/ ۳اعالم الموقعین ابن القیم الجوزی، شمس الدېن ابوعبداهلل محمد بن ابوبکر.  -20
 .۳/۳۴۲یمان بن اشعث. سنن ابوداود السجستانی، سل -21
 .۴/۵۲۳البخاری، محمد بن اسماعیل. صحیح البخاری  -22
 .۳۳۳/  ۳اعالم الموقعین - 23
 ماده. ۵۳۵د افغانستان مدني قانون  - 24
 ماده. ۵۳۳د افغانستان مدني قانون  - 25
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 کشور فنلند در راستای اهداف بشر دوستانه              
 

 قيومی قانونپال عبدالقدیر 

 

پيش ازآنکه چشم اندازی بر پاليسی بشر دوستانه مبتنی به پذیرش مهاجر در کشور 

دوست فنلند داشته باشم الزم می دانم تا مختصراً آن کشور را که در شمال شرقی اروپا به 

کيلو متر از خليج فنلند در جنوب تا سویت پتا سامو در شمال قطب شمال و در  1107طول 

ه واقع واز اواخر سده هفتم ميالدی در جغرافيای تاریخی جهان قد افراشته شمال غربی روسي

 به معرفی گيرم. 

ها هفت قرن بعد از ميالد مسيحی فين ها از کرانه های ولگا به فنلند سرازیر وبر الپ 

ظفر یافتند و به پيشروی خود تا سواحل اسکاندناوی ادامه دادند و اریک نهم شاه سویدن در 

ميالدی به بعد ضميمه امپراطوری  1027فنلند را فتح و اما این کشور از سال  1157سال 

 1322ميالدی به آزادی رسيد و اکنون هم  1717دسامبر  8روسيه باقی ماند، تا آنکه در 

 کيلو متر با روسيه تعلق مرزی دارد.

ی مليون و پایتخت آن هلسنکی می باشد، آئين دینی فنلند مسيح 5،0نفوس این کشور  

 دالر امریکائی است. 07،202در آمد سرانه آن بالغ بر و

مواضع دیدنی آن کليسا و معبد زیر زمينی، کليسای جامع جزیره سومن الینا در  

ها جارون، خانه جانسيليوس در ووکاتی، پارک بازی اوپرای ساون لينا، راه های آبی دریاچه

سال می باشد، قانون  8است جمهوری ها است.  رژیم فنلند جمهوری بوده دوره ریوسر زمين

ایالت ودر  10تدوین و نافذ گردیده است.  این کشور دارای  1717جوالی  17اساسی آن در 
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ميالدی به شورای کمک های متقابل اقتصادی پيوسته است. گرچه مردم آن به زبان  1773

 ی کشوراست. های متعددی تکلم می نمایند اما دو زبان فنلندی وسویدنی از زبانهای رسم

نماینده بوده و قوه اجرایی را  022قوه قانون گذاری آن متشکل از یک مجلس دارای  

 رئيس جمهور وشورای دولتی بعهده دارد.

تن زنان  17فنلند اولين کشور منادی آزادی زن در قاره اروپا می باشد که سهم بارز 

در صد زنان در ترکيب  02ون موئيد این ادعا بوده، اکن 1725درآغاز تشکيل شورا  در سال 

مليون رای  0با شرکت  1771مارچ  17پارلمان کشور شامل اند. در انتخاباتيکه به تاریخ 

( نماینده در پارلمان راه یافته  احزاب کارگر، سوسيال دمکرات، 022دهنده صورت  گرفت )

درصد  70ائتالف ملی)محافظه کار( ليگ مسيحی فنلندی، حزب روستایی و لبرال مجموعاً 

 آراء را به دست آوردند.

دفاع از حاکميت ملی وحراست تماميت اراضی را اتباع آن از وظایف خود می دانند، 

سالگی آغاز و با وفا داری و تعهد صورت می گيرد، هستند  17و 10خدمت زیر بيرق از

 کسانيکه بنا بر عقيده مذهبی دست به سالح نمی برند و به همين علت به خدمت سربازی

نمی روند اما خدمت عسکری مورد قبول همه گان بوده زن ها نيز داوطلبانه سرباز می شوند 

 و در اجرای وظایف با مرد ها فرق ندارند. 

 1700جوالی  17فنلند منحيث کشور دوست با افغانستان مناسبات حسنه  داشته ودر  

ور ما امضاء نموده هه ش معاهدۀ مودت و دوستی متقابله را با کش1327سرطان  08مطابق 

 است.  

همکاری های اقتصادی وفرهنگی فنلند در افغانستان همواره ادامه داشته، خاصتاً در ده 

سال اخير با ایجاد اداره مؤقت درعرصه های مبارزه با مواد مخدر، مطالعات محيط زیست، 

و، در مساعدت مبلغ ده مليون یور 0223ماین پاکی، تقویۀ کلينيک های صحی وغيره درسال

کنفرانس توکيو اعطای سی مليون یورو را متعهد ودر بخش پناه گزینان به کشور، مبلغ چهار 

مليون یورو را اختصاص داد. همين حاال سربازان فنلندی در کنار نيروهای حافظ صلح  در 

 مبارزه عليه تروریزم در کشور ما شرکت فعال دارند.

ری دفتر مدیریت مهاجرت در فنلند، الزم به یاد آوری است که مشاوریت قانونگذا

مشاوریت ارشد شعبه مهاجرت، کنترول مهاجرت از دیدگاه پوليس، امنيت سرحدات در 

فنلند اداراتی اند که مربوا وزارت داخله بوده در این مقاله در باره نهاد گروه دوستی با 
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ر ناحيه التی، افغانستان، پارلمان فنلند، شهرداری)شار والی( مختصری از وضع مهاجرین د

مسئولين واحد مهاجرت، وضع کودکستان، کتابخانه شهر ومرکز رفایی، خانه سالمندان، 

چگونگی مسکن در شهر، معلومات در مورد جمعی از افغانهای مهاجر در منطقه) گيته یه مه 

کی(، مرور کلی برشيوه عرضۀ خدمات مهاجرت در فنلند توسط خدمات مهاجرت آنکشور، 

ی، مسایل مهاجرت وتابعيت که توسط واحد های پناهندگی، تابعيت و خدمات امور پناهندگ

مهاجرت کشور فنلند خدمت عرضه گردیده مهاجرین را تحت پوشش قرارميدهد، همچنان 

درمورد کمپ ميتساال، مدیریت بحران و مسئول پروژه  آن و ارتباا آن با افغانستان، 

ور در بارۀ افغانستان و چگونگی کار دفتر نظرمسئول بخش ارتباطات در وزارت دفاع آنکش

i.o.m   )انداخته می شود.   روشنی )سازمان بين المللی مهاجرت 

باید گفت فنلند جزء اتحادیه اروپا بوده  در حال حاضر قوانين مربوا به مهاجرت، بر  

ميالدی، تنظيم مسایل مربوا به  0220گرفته از آن اتحادیه است و بر می گردد به سال 

هاجرین را وزارت امور داخله آن کشور به عهده دارد و وزارت کار، امور مربوا به شموليت م

مهاجر به کار راتنظيم می کند. که مشتمل از بخش های واحد مهاجرین، واحد حفاظت بين 

المللی و واحد پشتيبانی و حمایت می باشد و منجمله مسئوليت تقاضای پناهندگی، ترک 

يان قاچاق انسان که ضرورت به حمایت دارند، ارتباا با اتحادیه اروپا را تابعيت، مسئله قربان

 واحد بين المللی هماهنگی نموده، مسئوليت صدور ویزه را وزارت خارجه بدوش دارد. 

در حال حاضر بيشترین مهاجرین درفنلند از کشورهای سویدن، استونيا، چين،    

ن و ناراضيان چيچينی از روسيه می باشند،  تعداد سوماليا، عراق، الجزیره، نایجریا، افغانستا

 هزار نفر تخمين زده اند. 03حدود   0210آنها را در سال 

فنلند قبل از شموليت به اتحادیه اروپا نيز دارا ی قانون مهاجرت بوده اما پس از ادغام با 

 سال اخير پارۀ از تعدیالت بميان آمده است.  0آن اتحادیه در قانون مذکور طی 

فنلند، افغانستان را کشور دوست و قابل اهميت وانمود و عالقمندی بی شاهبۀ   

درقسمت تأمين امنيت مهاجرین وجود داشته، دليل پذیرش مهاجر در آن کشور عالوه بر 

ادای وجيبه انسانی وبين المللی جلب اوشان به کار است، زیرا جمعيت فعلی جانب پيری 

ا  به بار آوردن فرزندان زیاد نبوده بنابر کاهش نسل جوان وکهولت رفته و عالقمندی فاميله

آنرو مهاجر را می پذیرند و  به پيمانه قابل مالحظه به کارگر خارجی نيازشان محسوس و از

تشویق می نمایند و سعی می کنند تا مهاجر مزید بر حفظ فرهنگ خودش، فرهنگ فنلندی 
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ک عده کشورها خواستار عقد موافقتنامه ها را نيز بپذیرد، چنانچه جهت تحقق این هدف با ی

بوده. همکاری با مهاجر از حيث شموليت به کار و تعقيب پاليسی بهيابی والحاق آنها به 

کمپ مهاجر وجود دارد که  02خانواده های شان بيشتر مطمح نظر بوده. در فنلند به تعداد 

 رسی می کنند.از جمله دو کمپ آن تحت نظر مرکز و متباقی را شهرداری ها وا

نفر افغان نيز درآن شامل بوده به اثر بروز  00پناهنده که  052در سه سال اخير حدود   

مشکالت طور داوطلبانه تقاضای بازگشت را نمودند چنانچه به تنظيم این موضوع طرح 

 10 از قانونی را تسوید وآماده ارایه به پارلمان گردیده است اما باید متذکر شد مهاجر کمتر

ال اخراج نمی گردد صرفاً کسانی که طور غير فانونی به فنلند می آیند با آنها برخورد س

 قانونی صورت می گيرد. 

قانون تابعيت در فنلند در مقایسه با قانون مهاجرت سابقه زیادتری دارد، تابعيت آنکشور 

لی درآنجا، سال، تولد در فنلند، تابعيت قب 5مستلزم پدر ومادر بودن فنلندی، اقامت حداقل

نداشتن سابقه جرمی درکشور متبوع  و یا اثنای اقامت در فنلند، تحویلی به موقع ماليات 

ذمت وی، معلوم بودن شغل و فرزند خواندگی می باشد که بخشی از این شرایط تا اندازۀ با 

 قانون تابعيت کشور ما همخوانی دارد.

خش خدماتی آن نقش اساسی پوليس که در چوکات وزارت داخله فعاليت می نماید، ب

خودرا پيرامون وضعيت مهاجرت ایفا می کند ودر عمده ترین مسایل آن سهم دارد، از جمله 

درخواست پناهندگی به پوليس ارایه می گردد و نيز در باره نظارت، بازگشت ،ممنوعيت 

ایه صدور ویزه  واخراج مهاجر توسط پوليس تصميم اتخاذ می شود. اخراج مهاجر به عدم ار

 دليل معقول مهاجرت و ارتکاب جنایت، مربوا می باشد.

نزد گروپ دوستی افغان فنلند، پروسه عودت مهاجرین به شکل داوطلبانه خيلی اهميت 

و پروتوکولهای الحاقی آن از اخراج اجباری  1751داشته، کشور های متعهد به کنوانسيون 

و بی سرپرست  10طفال کمتر از سن مهاجرین باید خودداری ورزند خاصتاً به عدم اخراج ا

 که در شرایط فعلی بازگشت شان، پيامد های ناگواری برای آنها دارد، تاکيد می ورزند. 

سال به  10ميالدی بناء یافته واز  1732شهر داری لختی که عمارت کودکستان آن در 

دکستان سال در این کو 8تا 3این طرف، کودکستان در آن جابجا شده کودکان ميان سنين 

پذیرفته شده و تحت تربيه قرارميگيرند. پروگرام های آموزنده ومفيد باالی شان تطبيق می 

 گردد، اطفال قبل ازشمول به مکتب نيز در این جا آموزش می بينند وآماده شمول ميگردند.

ACKU



 

 

86 

 

زا
جو

  «
29

31
 »  

ل  
س

سل
ه م

ار
شم

21
1

 

قانون کودکستان در این کشور وضع شده که به موجب آن امور مربوا به  1773در سال 

ها و کودکستان ها تنظيم یافته این کودکستان مجهز با وسایل سپورتی،  شير خوارگاه

کتابخانه، هرنوع امکانات اعاشه و اباته بوده در پرداخت مصارف آن فاميل ها نيز سهم می 

 گيرند. 

اطفال مهاجر را پس از سه سالگی در کو دکستان ها می پذیرند، نخستين کار آمو زش از 

د، در توزیع غذا درکودکستان مسایل دینی و مذهبی رعایت می فراگيری لسان شروع می شو

 گردد به این تعبير که برای اطفال مهاجر کشورهای اسالمی غذاهای حالل تهيه می نمایند. 

در رابطه به تامين آسایش مهاجرین باید یاد آوری کرد که  به فاميل های مهاجرین   

ستان ها و مکاتب شامل می شوند، بدفتر محل رهایش آماده ميگردد، اطفال آنها در کودک

مربوا ثبت وحساب بانکی برای مهاجرین افتتاح می شود، اطفال وکالن ساالن مهاجر تا سه 

سال که لسان فنلندی را فراگيرند و کار برای شان زمينه سازی گردد مورد حمایت قرار 

یورو دریافت می ( 322( یورو و خوردساالن )081ميداشته باشند، بزرگ ساالن ماهانه )

 کنند.

در این کشور به عقاید وسنن مهاجرین ارج گذاشته می شود چنانچه درناحيه گيته یه مه 

خانوار از برادران اهل تسنن و تشيع زندگی می کنند این ها اساس یک  722کی تقریباً 

 محراب مسجدی را به نام )محمدیه (گذاشته اند و هر خانوار با پرداخت مبلغ سی یورو به

 آبادی آن سهم مادی گرفته اند. 

عالوه از ادای نماز های پنجگانه مسایل اجتماعی شان را در این مسجد به بحث می 

گيرند و از روزهای خاص مذهبی یاد بود و بزرگداشت می نمایند، به گفته یکی ازآنها برخی 

د سهم مادی از پيروان ادیان دیگر نيز که به دین اسالم مشرف شده اند در تمویل کارمسج

 گرفته اند.

واحد های مهاجرت وپناهندگی در کشور فنلند مسایل مربوا به پناهندگی را بررسی  

نموده، پاسپورت مهاجرین و پناهندگان وموضوع بازگشت شان را این واحد سازماندهی 

نموده رسيدگی به درخواست تابعيت و انکشاف سيستم سطح زندگی مهاجرین از وظایف آن 

ر متقاضی اقامت، در خواست خود را به پوليس ارایه می نماید، پوليس هویت است. مهاج

وهدف مسافرت ویرا جویا می شود وبا او مصاحبه ميداشته باشد و دالیل متقاضی را بررسی 

نموده و اداره مهاجرت تصميم ميگيرد. در صورت عدم اجازه اقامت، اگر خودش بازگشت نه 
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د. اما بيشتر سعی می شود تا مهاجر چانس اجازه اقامت نوع نمود، ذریعه پوليس اخراج ميگرد

دوم را در یابد که البته علت آن بيشتر نا امن بودن منطقه است ای که در آن زندگی می 

کرده یا در وضعيت ناگوار در کشورش قرار داشته است روی همين عوامل تجویزی از جانب 

گردد.  ومحاکم نيز بخاطر بررسی ممنوعيت  اتحادیه اروپا اتخاذ گردیده تا از مهاجر حمایت

 برگرداندن آنها تشکيل می یابد.  

در صد، شان زنان می  07درصد مهاجران در فنلند مردها و  71قرار یک امار ارایه شده، 

باشند، ادارات مهاجرت سعی می کنند از هر نوع بيروکراسی ومشکل آفرینی در امور پذیرش 

 کار برد یابد تا کيفيت کاری در این عرصه باال رود.مهاجران خود داری و فرهنگی 

مهاجریکه به شکل قانونی می آید پس از سه ماه و اگر طور قاچاقی می آید پس ازطی 

 مراحل الزمه بعد از شش ماه اجازه کار حاصل می کند.

اما کسانيکه از طریق اتحادیه اروپا می آیند ضرورت به حصول اجازه کار را ندارند و 

ن آنانيکه در این جاه تشکيل خانواده ميدهند بر گردانده نشده، اطفال شان سند همچنا

تابعيت فنلندی داده می شود مگر آنکه اقامت شخص موجب بروز مشکل امنيتی برای کشور 

 گردد. 

باال رفته و اکنون زیادتر گردیده در حال  0211تا  0227گراف تقاضای تابعيت فنلند از 

 يان از کشور روسيه، سومالی وافغانستان می باشند.حاضر بزرگترین متقاض

ميالدی ایجاد گردیده، مهاجرینيکه  0225بطور مثال باید گفت که کمپ متساال در سال 

اخراج یا باز داشت می شوند مدتی در این جاه بسر می برند  برای آنها امکانات صحی مهيا 

منظور تحقق این هدف قانون وسهولت های حقوقی وترجمانی فراهم می شود، چنانچه به 

به این سو به مرحله  0211و قانون محافطت بين المللی از  0220خدمات پناهندگی از سال 

اجراء در آمده و سعی به عمل می آید تا زمينه خدمات انسانی موافق با نيازمندی ها فراهم 

نه دیدار می گردد، انجام خدمات با بی طرفی صورت می گيرد مدد گاران با مهاجرین جداگا

نمایند که شهر داری ) شاروالی( در آن نقش ميداشته باشد، کارمندانی که در امورمربوا به 

خدمات مصروف اند، مشتمل بر زن ومرد بوده تحصيالت شان در رشته سوسيال وامور 

اجتماعی می باشد. آنها معموالً به زبانهای مختلفه تکلم می نمایند و سابقه مهاجرت دارند. 

 ه این نهاد خدماتی در سال به پنج مليون یورو می رسد. بودج
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  C.M.i که هدف کلی آن حل مخاصمات و جلوگيری از درگيری ها می باشد، درسال

ميالدی ایجاد گردیده دفترمرکزی آن در هلسنکی و یکی از ابتکارات رئيس جمهور  0222

 02پروژه و در  15ن دارای سابق است که جایزه صلح نوبل را به دست آورده بود. این سازما

کشور نمایندگی دارد، بودجه این نهاد ساالنه هفت مليون یورو و توسط اتحادیه اروپا و سایر 

منابع خيریۀ تمویل می شود. گرچه حل در گيری باید طور سنتی و از طریق دولت ها عملی 

ها برگزیده است  گردد. اما این اداره طریقه های دیگری را نيز جهت پایان دادن به درگيری

که ارتقای ظرفيت، دیالوگ وگفتگو از جمله این شيوه ها می باشد، فعاليت های این اداره 

بيشتر در مراکش، لبنان و غرب آفریقا متمرکز بوده پروژه های در آسيای مرکزی دارند، در 

مسافرت  به کار آغاز و مسئولين مربوا در کابل، مزار شریف و فاریاب 0211افغانستان نيز از 

های داشته اند، به عقيده آنها رسيدن به صلح وابتکار عمل وابسته به سعی و تالش خود 

طرف های منازعه بوده اما بر آوردن این مامول به زمان بيشتر نياز دارد، مهم این است که 

 خود مردم چطور ميتوانند پروسه صلح را دنبال واز خود عمل مثبت و سازنده نشان دهند.

خش ارتباطات در وزارت دفاع کشور فنلند کتابی درباره افغانستان مسئول ب

زیرعنوان)نامه های از افغانستان، واقعيت دیگری از افغانستان( به زبان فنلندی نگاشته، 

نامه با سفير غيرمقيم آن کشور در  38نامبرده که از کشور ما دیدن کرده و بقول خودش 

ی را که در باره کشور ما انعکاس داده در این کتاب افغانستان رد و بدل نموده، واقعيت ها

 شامل است.

به نظراو کمک ها در بخش انکشافی خاصتاً ساختار های زیر بنائی برای کشورما خيلی 

مهم و حياتی بوده وآمدن جو صلح دراین کشور برای دوستان فنلند با اهميت می باشد و در 

نلند حایز اهميت بوده، ادامه همکاری در بقای آرامش سراسر جهان خاصتاً آرامش کشور ف

 عرصه های مختلف انکشافی و از جمله آموزش کارمندان دولتی ضروری دانسته شده است.

آغاز یافته پروژهای  1770که مقر آن در هلسنکی است کار این دفتردر  i.o.mدفتر    

 سانيده است. مختلفی داشته وموافقتنامه همکاری را با تعدادی از کشورها به امضاء ر

تاجائيکه مربوا به افغانستان می شود پروسه بازگشت داوطلبانه مهاجرین، پرو گرام های 

در را بطه به امور زنان مهاجر، کمک به قربانيان قاچاق انسان و آنانيکه با فاميل های خود 

له ميخواهند بپيوندند شامل فعاليت این نهاد است، یکی از مسئولين وانمود کرد که از جم

در صد این کمک ها برای افغانستان اختصاص یافته، به باز گشت کنندگان مساعدت  32
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های نقدی می گردد. وقتی از مسوولين درباره اخراج مهاجرین سوال شد معلومات دادند که 

بازگشت وابسته به تصميم خود مهاجرین و یا کشور های متبوع آنها که دالیل موجه این 

سال برای آنها قابل  10باشد اما برگشت جبری اشخاص کمتر از سن تقاضا را نمایند، می 

 قبول نبوده درین عرصه رسيدگی موثر برای مهاجرین خاصتاً افغان ها صورت می گيرد.

نا گفته نماند که پارلمان کشور فنلند نيز به موضوع مهاجرین و کمک هایکه از بودجۀ  

يد ميورزند تا حکومت، توزیع این مساعدت را به تاک کشور با آنها ميگردد ابراز عالقه مندی و

 و از اتالف آن جلوگيری به عمل آورد. شکل درست تنظيم

مورد نيست یاد آوری گردد که مهاجرین در فنلند اجتماعاتی را نيز بمناسبت های بی

خاص دایر و فعاليت های فرهنگی را دنبال می نمایند چنانچه ميتوان از جریده ادبی و 

نی( که در آن مطالب دلچسپ و سودمند نشر می گردد و یک نسخه آن بدسترسم فرهنگی )

 رسيده، یاد آوری کرد. 

آنچه در باال توجه خواننده عزیز را به آن معطوف داشتم معلوماتی است از مهاجرین و 

وضع آن در کشور دوست فنلند که در جنب سایر ممالک جهان ادای رسالت انسانی می 

بين المللی شان را ادا و منحيث عضوه خانوادۀ بشری دین خود را در  نمایند و ماموریت

پيشگاه بشریت متألم و زجر کشيده بسر می رسانند و با ابراز عالیق بشر دو ستانه خود را 

 شریک آالم ما وسایر مردم جهان ميدانند.

ردم الزم ميدانم مراتب امتنانم را در برابر آن همه احساسات دوستانۀ که حکومت و م

کشور فنلند بخاطر رفا، آسایش و دلجوئی از مهاجرین افغان مبذول و اظهار عالقه مندی بی 

شاهبه می کنند اظهار نمایم و بی مورد نميدانم از نماینده گی سازمان مهاجرت بين 

که منحيث نماینده این  "وهاب زاده"( خاصتاً برادر محترم عبدالرقيب  I.O.Mالمللی)

له می شوند تا خدماتی را با دلسوزی و مسئوالنه انجام دهند ابراز بخش در آنکشور وسي

 تشکر وقدر دانی نمایم. 
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حبيب اهلل )غالب( وزیر عدليه دولت جمههوری اسهالمی افغانسهتان روز دو شهنبه      ارنپوهڅ

با آقای برات لی جی آستم رئيس برنامه انتقالی تعليمات حقوقی سهازمان   13/3/1370مورخ 

 شان در دفتر کارش مالقات نمود.   معيتیدلو در افغانستان و هيئت آی

هدف مالقات آنها را مشوره بها وزیهر عدليهه در مهورد چگهونگی تطبيهق برنامهه انتقهالی         

 تعليمات حقوقی در وزارت عدليه تشکيل ميداد.  

 وزیر عدليه از آقای برات لی خواست که جهت تطبيق بهتر ایهن برنامهه در وزارت عدليهه،   

در قدم نخست ریاست عمومی تقنين وزارت عدليه را تقویه نموده و سطح دانش مسلکی آنها 

 را ارتقاء ببخشند.  

 مالقات وزیر عدلیه با رئیس برنامه انتقالی تعلیمات حقوقی
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وزیر عدليه از آنها خواست که ابتدا یک ارزیابی کلهی از ریاسهت عمهومی تقنهين، کميتهه      

های مربوا، ساختار، تشکيل و سطح دانش کارمندان آن ریاسهت صهورت گرفتهه و بعهداً در     

ارتقای سطح دانش آنها اقدام صورت گيرد تا آنها بتوانند سایر کارمنهدان وزارت عدليهه   جهت 

 را آموزش دهند.   

در اخير وزیر عدليه از رئيس برنامه انتقالی تعليمات حقوقی جهت ایجاد یک نهاد تعليمی 

 ندر وزارت عدليه که بتواند به صورت دوامدار کورس ههای دوره ای را دایهر نمایهد و همچنها    

زمينه های تحصيل برای کارمندان وزارت به سویه ليسانس، ماستری و بهاالتر   مساعد ساختن

از آن، خواهان کمک و همکاری گردید که رئيس برنامه انتقالی تعليمهات حقهوقی در زمينهه    

 وعده همکاری نمود.   

 

 

 منبع: آمریت مطبوعات 
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مالقات وزیر عدلیه با رئیس بخش حاکمیت قانون ماموریت 

 پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حبيب اهلل غالب وزیر عدليه دولت جمهوری اسالمی افغانستان روز دوشنبه مورخ  ارنپوهڅ

با آقای هایکی وندروف رئيس بخش حاکميت قانون ماموریت پوليس اتحادیه  02/3/1370

 در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.  (UPOL) اروپا در افغانستان

ش حاکميت قانون با ادارات عدلی و ابتدا آقای هایکی وندروف از خدمات که در بخ

قضایی افغانستان انجام داده اند یاد آوری نمود. خصوصاً با وزارت عدليه که در تهيه کد 

 ( و آگاهی حقوقی عامه نيز همکاری نموده اند.penal cod جزایی )

وی همچنان گفت که ما در هماهنگی برنامه های اولویت ملی نيز نقش خود را ایفا 

از وزیر عدليه خواست که اگر کدام سفارشی درین مورد داشته باشند با آنها در ميکنيم و 

 ميان بگذارند. 

وزیر عدليه از اهميت قانون در یک جامعه یاد آوری نموده فرمود: در حاکمت قانون 

تسوید، تدقيق، تصویب و باالخره توشيح قانون در یک جامعه ارزش بارز داشته و در حقيقت 
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انون در یک جامعه را قانون جامع، همگانی و بدون در نظر داشت کدام اساس حاکميت ق

 ملحوظ سياسی، تشکيل ميدهد. 

وزیر عدليه همچنان در مورد آگاهی دهی حقوقی عامه صحبت نموده فرمود: ارائه آگاهی 

حقوق به مردم یک کار خوب و موثر بوده اما تشکيالت آنها نظر به نيازمندی های که وجود 

ار کوچک و محدود است و خواهان توسعه آن شده و گفت که باید پيام های آگاهی دارد بسي

حقوقی به قریه و قصبات و نقاا دور دست افغانستان برسد تا آن مردم نيز آگاه شوند که در 

آن صورت موثریت خوب را در قبال خواهد داشت و از آنها خواست کسانی را که این پروژه را 

ساس شایسته گی، قابليت و توانایی انتخاب نمایند زیرا این یک وظيفه پيش ميبرند باید به ا

 بسيار مهم و خطير است.    

وی همچنان گفت: موضوعات که به آگاهی مردم رسانده ميشود باید مطابق به فرهنگ، 

عرف و عنعنات پسندیده همان مردم باشد در غير آن مورد قبول واقع نشده و اعتراضات بلند 

 ميشود.

اخير وزیر عدليه از نهاد های تمویل کننده که در بخش آگاهی دهی حقوقی کار در 

ميکنند خواست که در بين شان یک هماهنگی ایجاد نمایند تا از ارائه برنامه های تکراری 

جلوگيری شده و موثریت بيشتر داشته باشد که رئيس بخش حاکميت قانون ماموریت 

 ر زمينه وعده همکاری نمود.  پوليس اتحادیه اروپا در افغانستان د

 
 

 منبع: آمریت مطبوعات 

 

 ACKU



ACKU


	azu_acku_dk68_7_17_alif58_1997_pg_m_1
	azu_acku_dk68_7_17_alif58_1997_pg_m_9
	Adalat_Jawza_1392
	azu_acku_dk68_7_17_alif58_1997_pg_m_8



