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 لهایآحدالمازمت
  ستره محکمه   

 
  1389ر10ر1مورخ  3321الي 3251متحد المال شماره 

  :داراالنشاي شوراي عالي 
تره          رم س ام محت ه مق ل طي عريضه ب اروالي کاب ورثه محمدموسي ساکن ناحيه دهم ش

که قبًال  مورث ما در زمان حيات خويش اسامي حاجي     همحکمه عارض و متذکر شد
م و تام خود به منظور فروش قطعي  محمد را به حيث وکيل عالد سلطان محمد قاسم  و

د   183 -1833، اخذ ثمن بدله مبيعه و دادن قباله شرعي زمين مندرجه سند ملکيت  جل
ورخ  ه م ر  1373ر11ر27متفرق ط نمب ت خ رار وکال ورخ  204-62ق  1374ر2ر3م

اال  روز  تعيين و ملکيت فوق الذکر مندرج سند ياد شده به موجب وکالت مذکور ب ي جم
نام به بيع  بات قطعي بفروش رسانيده شده وما وارثين محمد موسي به اجراي اين عقد 

ا وکالت        -توسط وکيل مذکور معترف واقرار ميداريم   وت مورث م د از ف ه بع حال ک
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ه ايجاب       د ک ه موجود ان خط مذکور باطل گرديده و ازجانبي دوتن صغير درجمله ورث
  .تعيين وصي را مينمايد

ه    ورثه  وق ورث غار ص دراخير عريضه تقاضاي نصب وصي براي تحفظ و تامين حق
ند ملکيت          آرانموده ولي  ه مالحظه س ايق حوزه دوم شهرکابل ب ناد ووث مريت ثبت اس

ود        وازي دوجريب و هشت بسوه و دو بسواسه وانم فروش زمين مورد بحث راکه  م
يم تشخي      ه و تقس ل ترک را قاب ين     شده به نفع صغار ندانسته بل ان ا پس ازتعي وده ت ص نم

باالثر جريان به مقام محترم  . سهم ورثه صغار متباقي ان درمعرض فروش قرارگيرد 
يل       ات تفص دقيق و مطالع رم ت ر رياست محت راز نظ س ازاب اده و پ ه اع تره محکم س
رار مصوبه         رم ق ام محت ه مق موضوع به مقام محترم شوراي عالي گزارش داده شد ک

  :يت ذيل را صادرفرمودندهدا 1389ر6ر9مورخ  633
  . )مشکل توسط دعوي رفع گردد ( 

د   نکهآبعد از ار گردي ه        هدايت فوق به مرجعش اخب اري ب ذکور ب د موسي م ه محم ورث
راي    ا ب د ت وده ان وق تقاضا نم ان ف ه جري ا ارائ ه عارض وب تره محکم رم س ام  محت مق

ه که چند سال صغار طبق قانون وصي معرفي شده تسجيل و پس از اجراي قباله معامل
ه ميباشد ، سهام و            ان قبال ورد بحث خواه ين م ام و مشتري زم ًا انج قبل عقد ان وکالت
داري        ل و نگه ذکور طور امانت در بانک تحوي حصص صغار فوق در ثمن مبيعه  م
م       دايت حک ب  ه وع حس وابق موض ازهم س ه ب دد ورث ه  مج االثر عريض ود ب ش

ماره تره محک 1389ر7ر7 -3713ش رم س ام محت االثر مق ديم ب الي تق ه شوراي ع ه ب م
  :در زمينه هدايت ذيل صادر گرديد  1389ر7ر20مورخ  752قرار مصوبه  

ايق حوزه دوم      درمورد ازآ(  ناد ووث رم ثبت اس شهرکابل معلومات مفصل    مريت محت
  ).خواسته شود

ايق ضمن           رًا امريت  وث ار اخي ه مرجعش اخب ات ب هدايت فوق غرض حصول معلوم
ه         1389ر8ر17مورخ   3915نامه شماره    ته ک وق نگاش ان ف الي ازجري ه اجم ا ارائ ب

ون  د و          آچ اويز را ندارن ذ تج الحيت اخ ي ص تند ول ي هس ه قاض ايق گرچ رين وث م
د      . صالحيت اخذ  تجويز به محکمه ذيصالح مربوط است  ده ان دايت ش االثر طالب ه ب

ايق مي          ه امريت هاي وث وط ب االفروش صغار مرب ا   که صالحيت اخذ تجويز ب شود وي
  . مده بتواند آمحاکم ابتدائيه تا بعداً  در زمينه اجراات قانوني بعمل 

مقام محترم شوراي عالي تقديم شد   1389ر9ر9حينيکه تفصيل فوق به اجالس مورخ 
رار مصوبه     ورد نصب وصي صغار ق الي درم ام ع ادر   874مق ل را ص دايت ذي ه

  :فرمودند 
  . )ردد موضوع به محکمه ذيصالح حاکمه محول گ( 

رم  اکم محت ام مح ه تم ق قضايي ب د مراف ه منظور توحي وق ب درج مصوبه ف دايت من ه
  .استيناف واليات اخبار شد تا محاکم مربوط مطابق به آن اجراات نمايند 

قضاء ازمتحدالمالهای ستره محکمه 
 

 
4 

 

  18/10/1389مورخ ) 3536الي  3465(متحد المال  شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

ک    تان بان رم دافغانس اي محت ت ه ک –رياس ي وپ بان نهادات  تنمل ي پيش ک ط ي بان
ه      ر تضمينات ب ه دربراب ان ک اي ش د  حصول قرضه ه ه مقص البي را ب ه مط جداگان

  .مشتريان اجرا شده است استهداء نموده اند که خالصه ذيل را تشکيل ميدهد 
بانکها ي مجوزبه مقصد تشويق سرمايه گزاري جهت بلند بردن سطح رشد اقتصادي    

اري د  ردن بيک ين ب ائي را   وازب انکي قرضه ه ررات ب انون ومق ه ق ابق ب ور مط رکش
ه       روط ب رادي مش خاص انف ا واش رکت ه ه ش اختماني ب ارتي و س اي تج کتور ه درس
ي را    الغ هنگفت تضمين مناسب جايداد اجرا نموده اند ولي يک تعداد ازين مقروضين مب

قروض طور قرضه دريافت وبامرورسالها مطابق به پروتوکول هاي منعقده به تصفيه 
ه          –شان اقدام ننموده اند  دام ب باالثر د افغانستان بانک جهت حصول قروض  خود اق

ره  م فق ابق حک وده ومط اکم نم ق مح ا از طري ي تحت تضمين انه روش دارائ تجويز ف
  :قانون رهن اموال غيرمنقول درمعامالت بانکي که چنين مشعراست ) 27(ماده )2(

ي    20اسناد باين قانون درخالل  در صورتيکه محکمه با تاييد مطابقت (  م مبن روز حک
د           دون تائي ا ب ده مجاز ميباشد ت روش را صادرننمايد رهن گيرن بر اعطاي صالحيت ف

د    ال کن داد       ) محکمه صالحيت فروش را اعم روش جاي ال ف احق اعم تار آنست ت خواس
  .تحت تضمين را درصورتيکه محکمه حکم فروش راصادرنکند بخود محفوظ بدارد 

راف      بانک مل ي از بابت ليت الغ هنگفت ن مب تنی بانک نيز دررابطه به حصول دي ي و پ
ال  ه ازس ا ک داد شرکت ه ه يک تع ا علي دت ه ون  1373و 1370کري اء دي و بايف بدينس

ق         وده طب ه ب وق عام ه حق وط ب ه مرب خويش اقدام نکرده خواستار آنند تاديون مذکور ک
  .حکم قانون تحصيل گردد 

زارش     ي گ ا ط ات بانکه ورخ      مطالب ه م ه جلس لي ب رم   30/9/1389مفص ام محت مق
هدايت  30/9/1389مورخ ) 974( شورايعالي تقديم گرديد که مقام عالي طي تصويب 

  :ر ا درزمينه صادر فرمود  ذيل
تنی بانک و بانک ملي ناشي ازرهن اموال  –درمورد مشکالت د افغانستان بانک (( پ

عمومي دافغانستان بانک حاضر بود  غيرمنقول درحاليکه محترم عتيقي مشاوررياست
  .مد وباالثر درزمينه تجويز ذيل اتخاذ گرديد آبحث همه جانبه بعمل 

اربوده و         انکي طلب گ رارداد ب ا حکمي بموجب ق ي ي اه بانک ازشخص حقيق هرگ
ن بانک       –درحلول ميعاد معين تاديه فروش  ردازد حصول دي مديون بايفاي دين نمي پ

  .ميتواند  به ترتيب ذيل صورت گرفته
ه رهن            -1 ديون را ب ول م ر منق داد غي ديون جاي ل قرضه ذمت م اگر بانک درمقاب

داشته باشد ميتواند فروش جايداد مرهونه را از محکمه  مربوط تجويز قانوني حاصل  
  .و براي حصول دين خويش بفروش جايداد مطابق به تجــويز محکمه اقدام نمايد 
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ه   اني ک ا زم وثر بانک ه ه م ا جهت حصول  بمنظورحماي ن بانک ه قضاياي ره
داي عاجل شامل وهرچه     آقروض  نها به محاکم محول ميگردد محاکم قضايا را دراجن

زودتر مطابق به احکام قانون بران رسيدگي وادارات  ذيربط  را درجريان قرار دهند 
  .وبدون دليل دررسيدگي  قضاياتاخيرنه نمايند 

داده     اگر مديون درمقابل دين بانک جايداد  منق-2 ه تضمين ن ول را ب ول ويا غيرمنق
دام و درصورت      باشد  بانک ازطريق مراجعه به محکمه براي حصول دين خويش اق
ه             ته باشد مطابق  ب ديون داش ه م دادي ک ه جاي ن خويش را ازهرگون وق ، دي تثبيت حق

 .مقررات طرزتحصيل ديون باتجويز محکمه حصول نمايد 
دام ج    -3 ردين خويش ک روي       هرگاه بانک دربراب ايزي ب ع ج ه شکل بي دادي را ب اي

ايزي تصرف مشتري              ع ج ه شرط صحت بي ه البت اسناد شرعي بدست داشته باشد ک
ان حصول           ته تازم ايزي را بدست داش ه ج افع مبيع د من درمبيعه جايزي ميباشد ميتوان
ه     ازهم ب ديون ب اصل دين ارمنافع مادي ان استفاده نمايد و باالخره درصورتيکه بايع م

اي دي ردد ايف هن حاضر نگ ايزي    ب ه ج ي مبيع روش قطع ه ف وط ب ه مرب تجويزمحکم
  .طوريکه مقررات شرعي و قانوني ايجاب ميکند اقدام نمايد 

وال    -4 د ام ر توري دت دربراب راف کري روض ليت روض بانک  ق درصورتيکه  ق
يا گمرکات کشور تحت تضمين بانک       منقول باشد اموال منقول عندالوصول به بنادر

ا        قرارداشته ت دون اذن ي دت را تصفيه نکرده باشد ب راف کري ا زماينکه مديون دين ليت
د        رده نميتوان ران تصرف  ک ته وب رده نتوانس اجازه  بانک از گمرکات و بنادرخارج ک
ه    وط  مراجع درصورتيکه  اموال قابل فساد درمدت باشد بانک ميتواند به محکمه مرب

ر نحويکه  قانون ايجاب ميکند  حاصل  وال بهـو تدابير احتياطي را مبني به فروش  ام
 .نمايد 
ام     27ماده  2درتمام اين احوال چون فقره  -5 ه احک ول ب قانون رهن اموال غيرمنق

ن        ا حصول دي وقي ي ي هرقضيه حق قانون اساسي درساحه حقوق افراد تباين  دارد يعن
ول    ازمدرک معامالت حقوقي را درصورت تنازغ و اختالف خاصتًا وال غيرمنق درام

ره   ب ق فق اده   2ايد محکمه مطابق به قانون ارزيابي و تصميم اتخاذ نمايد لذا  تطبي  27م
ن        ه داي ه تصميم يک جانب ول را ب ه   ) بانک  (قانون رهن  اموال غيرمنق وان توجي نميت

دالمال        .عادالنه وقانوني دانست  اکم طورمتح ز مح ا وني ع بانکه ه جمي مراتب مصوبه ب
 ))  .اخبار گردد

  14/10/1389مورخ ) 3464الي -3394(ره  متحدالمال شما
  داراالنشای شورای عالی

ده ميشود           ((  ناد شهرکابل دي ايق وثبت اس ه وث اي چهارگان قراريکه اجراات امريت ه
ي             رار هاي قضائي مبن واع وصايت خط هاي تجويزي وق درحصه ترتيب وتنظيم ان

ايق  ده وث ق ش ده جات حري ه کن دم صحت وثيق ا ع ه قضائ –برصحت وي د روي ي واح
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اکم ومصوبات  انون تشکيل وصالحيت مح ايق ق ه وث واد تعليماتنام دام م ته وهرک نداش
ه داده وخود را درهمچواجراات     مقام محترم شورايعالي ستره محکمه را تفسير جداگان

ه      آولي بعضي  –محکمه ذيصالح دانسته  واردي خود را محکم ايق درم مريت هاي وث
ازند  ذيصالح تشخيص نداده و محاکم محترم  مدني رامحکمه ذيصالح ان وانمود مي س

ين   به منظورحل مشکل خلق اهللا وجلوگيري از سرگرداني مراجعين وايجاد هماهنگي ب
راات  روز      آاج ود ب اب ش ائي  انتخ د قض ک روش واح ه ي ه  ک ايق چهارگان رين وث م

  :مطرح ميگردد  مشکالت درزمينه ذيًال
ف  اده  –ال ين تح ) 9(درم ايق چن ه وث ه تعليماتنام له  : (ريريافت ه يافيص ق وثيق تطبي

درجات  ت   آبامن دارحکم اس اخير م وظ دارد وي ت محف ه ثب ت   ن واينک ا نيس ه . ي وظيف
ه   آن آدراينجا فهميده نشد که محکمه  ذيصالح  ) محاکم عدلي است مريت هاي چهارگان

  . وثايق بوده يا محاکم مدني 
ره   -ب  ق فق اده ) 2(طب ا ) 55(م کيل صالحيت مح انون تش ا  ق يس و اعض ه رئ کم ک

مريت هاي وثايق وثبت اسناد صالحيت ترتيب وصايت  خط تجويز     آيا آمسلکي دارد 
ويز قضائي     ه تج ا راک هام صغارويا سائروصايت خط ه داد اس روش جاي ه ف ع ب راج

  .گرفته شود دارا ميباشد وياخير
ا ا   –ج  ده وي ه  چون اکثر کند ه جات بنابر هرملحوظي که بوده تحويل مخزن نگردي ينک

ي     ديت دارد ول مفقود است مراجعين سرچک بدست داشته وقباله شان بدفاتر امالکي قي
ن که به صحت قباله قرارقضائي خويش را صادرنمايند    آکنده ندارد محکمه ذيصالح  

  .ناد بوده ويا محکمه مدني ــکدام محکمه بوده ايا امريت وثايق وثبت اس
ل    آگرديد هر بمقام عالي پيشنهاد جريان فوق احترامًا د موجب تعمي نچه هدايت ميفرماين

  ) است 
مدققين  قضائي رياست تدقيق ومطالعات مطلب مورد استهدا را مورد مداقه قرار داده  

  .ورده اند آچنين ابرازنظر بعمل 
شورايعالي ستره محکمه که طي  25/3/1389مورخ ) 317( بارعايت مصوبه شماره 

ماره  ال ش د الم ور) 1027-955(متح ده است  8/4/1389خ م يم ش ي ( تعم يد ه گ رس
اده  ق م بوه طب ناد مش قم اس ايق و ) 9(بمنظورثبت صحت وس ويز وث ه تج ات نام تعليم

اکم ذوالحکم       )  298( حکم تعديل ماده  دني از صالحيت مح قانون اصول محاکمات م
ه      –ميباشد  ند مگر وظيف امريت وثايق وثبت اسناد گرچه داراي انسالک قضائي ميباش
  ) .تنظيم وترتيب اسناد وثايق ميباشد نه رسيدگي به جعليت وثايق مذکور شان

ه طي      9/9/1389مورخ ) 874(به اساس مصوبه شماره   ه ک تره محکم شورايعالي س
دالمال ش ورخ ) 3322-325( ماره ـمتح اي ادارات  1/10/89م ده است روس يم ش  تعم

ا را ند    د  ثبت اسناد واعضاي مسلکي شان صالحيت وصايت خط ه تن مصوبه    ،ارن م
  ))موضوع به محکمه ذيصالح محاکم محول گردد ((ت ــقرارذيل اس
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ناد صالحيت اجراي   ايق وثبت اس وق امريت هاي وث اس از مصوبه ف ه قي ابران ب بن
به واوصيا را        : وظايف  ر محاس يم دفت ه  صغار، تنظ ين نفق ترتيب وصايت خط ها، تع

  .حايزنمي باشد 
ايق اي وث ده ه ه کن ود  درموارديک ردد وسرچک ان موج تياب نگ ل مختلف دس ه دالي ب

واد        ام م ا رعايت احک ذکور ب ه م ه    31و )9(باشد تثبيت صحت وسقم وثيق ات نام تعليم
  .تحريروثايق از وظيفه ديوان مدني محکمه ذيصالح ميباشد نه امريت هاي وثايق 

ظ         د بمالح ديم گردي الي تق ام ع ه مق راز وب ا اب ه فوق دقيقي ک ر ت ود نظ ن ب ه آن آاي نچ
  .)تجويزگردد عملي خواهد شد 

ات بحضور فض     دقيق ومطالع رم ت رم قاضي آلت ميحينيکه نظر رياست محت ب محت
ورخ   ين    6/10/1389القضات وسرپرست ستره محکمه گزارش يافت بحکم م شان چن

د  دايت فرمودن وده از (ه ه ب ات موج دقيق ومطالع رم ت امل آنظررياست محت ه ش ا ک نج
  )) .ور متحدالمال به محاکم اخبارگردد موضوعات مهم بوده ط

 
 
  
 
  
 

  "ستانکزی "پوهندوی نصراهللا 
  

  نظام قضائی جمهوری ترکيه
  

بابيانيه مجلس ملی کبير تأسيس گرديده ودرسال  1923نظام جمهوری ترکيه درسال 
باانفاذ اولين قانون اساسی جمهوری اين کشور بارعايت اصل تفکيک قواء  1926

امااين قانون درسال های .عنوان رکن مستقل دولت برسميت شناخت  ،قوه قضائيه رابه
مختلف مورد تجديد نظر قرارگرفته وباالخره آخرين قانون اساسی اين کشور درسال 

  .نافذ گرديد 1981
  :به اساس احکام قانون اساسی ترکيه ساختار قوۀ قضائيه اين کشور قرارذيل می باشد 

عالوه برآنکه وظيفه تفيسر قانون اساسی  اين محکمه -:محکمه قانون اساسی -1
وظيفه وصالحيت دومی اين محکمه .ومطابقت قوانين فرعی راباقانون اساسی دارد 

به عنوان مرجع باصالحيت برای رسيدگی وتصميم گيری دربارۀ جرايم ارتکابی 
 .مقامات عالی رتبه دولتی به شمول رئيس جمهورشناخته می شود 
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ه ازپانزده عضو دايمی  وپنج عضو علی البدل تشکيل شده محکمه قانون اساسی ترکي
احکام صادره اين محکمه قطعی بوده وآراء وتصاميم آن درجريد ه رسمی پس .است 

  .آن ميباشد  نشر وهرسه قوۀ دولت مکلف به اجرا ازصدور بالفاصله
ديوان عالی مدنی کشور يک محکمه نهائی استينافی  - :ديوان عالی مدنی کشور-2

اين .ه تصاميم وآرای صادرۀ ازمحاکم حقوقی رامورد تجديد نظر قرارميدهد بوده ک
ديوان درموارد خاصی که توسط قانون پيش بينی گرديده ،دارای صالحيت اصلی 

 .اعضای آنرا شورای عالی قضات انتخاب می کنند . ونهائی است 

تالفی بميان درصورتی که بين تصاميم يکی ازشعبه ها ازديوان عالی يا دوشعبه آن اخ
آيد ،يا درمواردی که تفيسر رويه قضائی قبلی ضرورت يابد ،هيأت عمومی ديوان 
عالی مدنی برای يکسان کردن آراء ،رائی وحدت رويه صادرمی کند که بعدازانتشار 

  .درجريد ه رسمی واجب التعميل می باشد 
داری تأسيس شده است وبه دعاوی ا 1964اين شورا که درسال  -:شورای دولتی -3

رسيدگی مينمايد ونظريات خودرا درمورد پيش نويس قوانينی که شورای وزيران 
ارسال ميدارد ،ابراز نظر می کند وبه بررسی وارزيابی پيش نويس مقرره ها 

شورای دولتی دراموری که ازنظر قانون به ساير .وقراردادهای امتيازی می پردازد 
محکمه ابتدائيه ايفای وظيفه مينمايند محاکم اداری ديگر ارجاع نه شده ،به عنوان 

 .،ولی اغلب درموقف محکمه استيناف اعمال صالحيت مينمايد 
اين محکمه به منظور کنترول قضائی براعمال اداری  -:محکمه عالی اداری اردو-4

تأسيس شد  1972اين محکمه درسال .مربوط به پرسونل نظامی تشکيل شده است 
رمورد دعاوی مربوط به پرسونل نظامی رانيز وصالحيت محکمه استيناف نهائی د

 .بدين ترتيب تصاميم اين محکمه موارد استينافی ندارد .داراء می باشد 
ديوان مذکور  ،محکمه عالی استيناف دردعاوی نظامی است  -:ديوان عالی نظامی -5
محکمه فوق دارای سه  شعبه است،که هرشعبه دارای يک رئيس وهفت عضو می  .

 .باشد 
اين محکمه مسؤول حل وفصل اختالفات محاکم  -:اختالفات صالحيتی  محکمه-6

 .اداری ونظامی درمورد مسايل مربوط به صالحيت واحکام هريکی می باشد  مدنی ،
ارنواالن ،وکالی شورای دولتی ووظايف قانون برای دورۀ تصدی  - :ارنوالی -7

يه ،رئيس ارنوال جمهوری ترکامالوی .آن مقررات بخصوص خويش را دارد 
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ارنوال عمومی ديوان تميز نظامی مشمول مقررات حاکم وکالی شورای دولتی و
 .برقضات محاکم وديوان های عالی قضائی اند 

رسيدگی . محاکم نظامی ازطريق محاکم نظامی وعمومی می گردد -:محاکم اداری -8
 به جرايم نظامی افراد نظامی ويا آن جرايمی که عليه برضد پرسونل نظامی يا
درمناطق نظامی اتفاق می افتد ونيز جرايم که درارتباط به خدمت زير بيرق ووظايف 
نظامی به وقوع می پيوندد درصالحيت محاکم فوق می باشد وهمچنان اين محاکم می 
توانند افراد غير نظامی رافقط به واسطه جرايم نظامی محاکمه کند ،البته درموارد که 

 .تجويز شده باشد به موجب قوانين خاص ،اين مسله 

  
  :آخذم
 .قانون اساسی جمهوری ترکيه -1
  1374سيستم های حقوقی کشور های اسالمی ،ترجمه محمد رضاظفری ،سال -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  :پژوهـش ونگارش 

  »ژوبل«محمدعثمان
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  ارکان مسؤوليت ماورای تعاقدی

-1 -  
  :مسؤوليت ماورای تعاقدی دارای ارکان ذيل ميباشد

  .وجود ضرر -1
 .قصير درنتيجه فعل زيانبارت  -2
  .رابطه عليت ياسببيت -3

  ضرر وا نواع آن -قسمت اول 
  :تعريف -مبحث اول

  .در لغت به معنای زيان وجمع آن اضراراست) را(و) ضاد( ضرر به فتح
دراصطالح  فقه وحقوق عبارت از آزار يانقصان وکاستی ناخوش آيندی است که 

  ). 1.(حاصل ميشود) دين  عقل و آبرو جان ، مال ،(دريکی ازضروريات پنج گانه 
  :به اساس تعريف ديگر  ضرردرمعانی ذيل بکار می رود

خواه بصورت ضرب وجرح باشد خواه جانی زدن به خودوديگری،صدمه « - الف 
  .بصورت قتل

  .تجاوز به حيثيت  ديگران ولطمه زدن بحيثيت خود –ب 
  .تعرض بناموس ديگران -ج
خودوديگران وتجاوز بمال غيرمانند غصب وخيا نت اتالف وناقص کردن اموال  -د

  .درامانت و اختالس 
مانند ) عدم النفع (مما نعت از وجود نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده ا ست  -هـ 

قطع درختان ميوه ای  که شگوفه دارند  همين داشتن شگوفه مقتضی دادن ميوه است 
  ). 2(» وميوه منفعت درخت راتشکيل می دهد

هرجاکه « :بارعايت  مطالب فوق مفهوم ضرر راميتوان چنين خالصه کرد         
نقصی دراموال ايجاد شوديامنفعت مسلمی ازدست بروديابه سالمت وحيثيت و 

  ).3(-»عواطف شخص لطمه ای وارد آيد  می گويند ضرری به بار آمده است
  انواع ضـرر : مبحث دوم

  :سام می باشد که اهم آن قرارذيل استضرر ازديدگاه های مختلف دارای انواع واق
  :انواع ضرر ازنگاه موضوع  -اول 

                                                      
  ).1264(دانشنامه حقوق خصوصی  ، جلد اول،  ص  - 1
  ) .3319(،  اصطالح شماره )415(ترمينولوژی حقوق ، ص  - 2
  ).242- 239(قواعد عمومی ، صفحات  –مسؤوليت  مدنی  ، ج اول / کاتوزيان  - 3
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ضرر مالی واقتصادی ، ضرر معنوی وضرر بدنی : درين مقسم ضرر به  انواع 
  .تقسيم شده است

در نتيجه ازبين رفتن اعيان اموال مانند « زيانی است کهمقصود ازضررمالی، 
ل  مانند احداث فابريکه ای که از ياکاهش ارزش امواوکشتن حيوا ن،سوختن خانه 

  .ارزش امالک مجاور بکاهد
کاستن از دارائی شخص وجلوگيری از فزونی آن ، به « : بطورخالصه ميتوان گفت

هرگاه آنچه ازدست رفته «  وبه عبارت ديگر »  هر عنوان که باشد، اضرار به اوست
  .»مالی استقابل ارزيابی به پول باشد وصدمه به حـقوق ما لی برسد ، ضرر

در اثر ازبين رفتن مالی باشد اعم « ضرر مالی که به شخص می رسد ممکن است 
  .بميان آيد» درنتيجه ازدست دادن منفعتی ( يا) عين، منفعت ياحق (از

ضرر معنوی آنست که به منافع عاطفی وغير مالی صدمه واردشود مانند احساس 
يثيت ، آزادی وايجاد شرمساری درد جسمی ورنج های روحی ، ازبين رفتن آبرو ، ح

.  
  :اضرارمعنوی بدوگروپ  تقسيم گرديده است

اضرار مربوط به حيثيت وشهرت ياطور خالصه آنچه در زبان عرف عبارت  –الف 
  .به حساب می آيد» سرمايه يادارائی شخص «از

باازدست دادن عزيران ايجاد تألم وتأثر روحی که شخص،«لطمه به عواطف و –ب 
  .»ه دردورنج آنان می بيندخودبامالحظ

بيشتر درموردلطمه های روانی ترديد «ضرار معنوی باين مناسبت است که تقسيم ا
  » رابه پول ارزيابی وجبران کرد)  ضرر(شده است که بتوان زيان 

ضرر بدنی آن است که به جسم وبدن انسان واردگردد وازجمله اضراری به حساب 
زيرا . م قراردارددرارتباط ه) لی وضررمعنویر ماضر(می آيدکه ميان دونوع قبلی 

  . هر دوچهره مالی ومعنوی راداراء می باشد
هم از نظر روانی باعث زيان «صدمه هايی که به سالمت شخص وارد می شود 

مصارف احـی بيمارستان وازکار افتادگی،اوست وهم مصارف تداوی وجر) ضرر(
  .»تکفيين وتدفين را بردارائی اوتحميل ميکند

« زيابی ايجاد ضرر ناشی از صدمه های بدنی کارمشکل ودشوار می باشد زيراار
غالب اين خسارت ها در آينده تحقق می يابد واحتمال وگمان  وحدس در آن مؤثر 

  .»است
به مشکل ميتوان به اين نتيجه رسيد که شکستگی استخوان ياضربه های : بطور مثال

ن چه مدتی راالزم دارد ؟چه مصارفی مغزی چه عوارضی را بار می آورد ؟ تداوی آ
رادرقبال خواهد داشت ؟وميزان از کار افتادگی ناشی ازان چيست ؟ وعالوه از 
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مصارف تداوی ، صدمه بدنی باعث ايجادضرر معنوی برای اقارب متضررمی 
  .گرددوهمين امر ارزيابی اضرار وارده رادشوار تر می گرداند

  :ی رابه چهار بخش ذيل تقسيم نموده اندمحققين  خسارت ناشی از صدمه های بدن
  .مصارف تداوی وتوابع آن -1
 .ازکار افتادگی وعدم اهليت -2
 .حقوقی که اقارب مجروح ازان محروم شده اند -3
 )4.( خسارت معنوی اقارب مجروح  -4
  

  :تقسيم ضرر ازحيث مشروعيت –دوم 
 ضرر ازمقسم ديگر يعنی ازحيث مشروعيت بدونوع تقسيم شده است که         

  ).ضرر غير قانونی(و )  ضرر قانونی(عبارت است از 
ضرری رااحتوا مينمايد که واردکردن آن به اساس :  ضرر قانونی -الف          

مانند حالت اضطرار که دران شخص برای نجات جان . شريعت وقانون مجاز باشد
که و ياشخصی . مزرعه غير شودوزيانی باووارد آورد خويش ناگزير ميشودکه وارد

  .درحالت اضطرارازغذای ديگری بدون اذن اواستفاده می کندوامثال آن
به اساس احکام شريعت وقانون چنين اضراری جواز دارد ، مگر  شخصی که          

 .درحالت فوق موجب ضرر شده است مکلف است تا ضرر وارده راجبران نمايد
نونی ياغير مشروع به ضرر غير قا:  ضرر غير قانونی يا غير مشروع - ب          

 .ضرری اطالق می گرددکه  جواز شرعی وقانونی ندارد
شخص مجاز نيست « درشريعت اسالم اين نوع اضرار  به غير حرام است و         

در دارائی های خويش چنان تصرف کندکه موجب اضرار به غير شودو مجاز به 
 .»اتالف  مال ديگران وحتی اتالف مال خويش نيست

. تشکيل می دهد» االسالمالضرر والضرار فی « مبنای اين امر راقاعده          
من ضار أضر اهللا به «  :روايت شده که فرموده است) ص(از پيامبر اسالم «همچنان 

يعــنی هرکس زيانی به ديگری واردکند ، خداوند نيز . ، ومن شاق شق اهللا عليه 
سخت بگيرد ، خداوند نيز  زيانی متوجه اوخواهد ساخت وهرکس که به ديگران

  )5(»براوسخت خواهد گرفت
  :انواع ضرر ازحيث جسامت  –سوم 

                                                      
  ).252- 242(کاتوزيان ، مسؤوليت مدنی  اثر قبل الذکر ، صفحات   - 4
  ).1264(دانشنامه حقوق خصوصی ، جلد دوم ، ص  - 5
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ضرر غالب الوقوع ، ضرر ضرر مؤکد الوقوع،(رر  به انواع ازين مقسم ضــ         
  .تقسيم می شود) کثير غير غالب الوقوع وضرر قليل 

رنتيجه استعمال ضرريست  که وقوع آن به غير د:ضرر مؤکدالوقوع   -الف         
  .حق حتمی است

ضرريست که احتما ل وقوع آن در نتيجه  استعمال :  ضررغالب الوقوع-ب         
حق زياد است ، و مانند حالت قبلی وقوع ضرر قطعی است زيراگمان غالب در 

 .احکام عملی قايم مقام يقين  می گردد
ر ذات خود زيادولی عبارت ازضرريست که د:  ضرر کثير ولی غيرغالب -ج        

درين مورد فقهای کرام اختالف دارند،  علمای مالکيه . گمان وقوع آن کم است
يعنی دفع ضرر مقدم برجلب )  دفع المضار مقدم علی جلب المصالح(وحنابله به قاعده 

منفعت است،  باين عقيده  می باشند که  احتمال وقوع ضرر کافی است که ازاستعمال 
 در اصل و علمای حنفی وشافعی باين نظر اندکه استعمال حق. يدحق جلوگيری بعمل آ

خودمشروع است واحتمال وقوع ضرر دليل بروقوع آن نيست ، لذا هيچ  حقی به 
 .مجرد احتمال ضرر ممنوع قرارنمی گيرد

ضرری است که احتمال وقوع آن باثر استعمال حق نادر است ،  :ضررقليل  - د        
ت ونسبت جزئی بودن مورد توجه قرارنمی گيرد وبدليل اينکه يادر ذات خود قليل اس

اعتبار به حق ثابت داده ميشودکه ازان عدول نمی شود ، مگر اينکه ضرر زياد به 
  )6. (غيرواقع شود

  ):Le Faute( تقصير –قسمت دوم 
تقصيرازشرايط اساسی مسؤوليت مدنی بوده رکن دوم مسؤوليت                 

رفتار « و عبارتست از ودرامور حقوقی وجزائی مفهوم مشترک داردراتشکيل ميدهد 
اين رفتار بصور واشکال مختلفی ديده . خالف اخالق که قانون آن رامنع می کند

بدين معنی که يابشکل تخلف ازعقد درمی آيد يادر قلمرو خارج ازعقدبصورت . ميشود
  .»عمل بدون مجوز قانونی جلوه می کند

مباحث مسؤوليت مدنی بدونوع تقسيم ميشودکه عبارت است از تقصير  در         
تقصيرتعاقدی که ناشی ازتخلف شرايط عقود می باشدو تقصيرماورای تعاقدی که 

  ) 7.(موضوع مسؤوليت مدنی ماورای تعاقدی ياحوادث حقوقی راتشکيل ميدهد
  

  :تيوری تقصير -مبحث اول 
                                                      

ق  1427،  منتشره سال ) جلدی11دوره ( نشراحسان ، :  الفقه االسالمی وادلته ،  تهران - 6
  .) 4585(و ) 4584(ع ، جلد ششم ، صفحات )  2006(برابر با

  .216و 215،  213قايم مقامی ،  اثر قبل الذکر ، صفحات / حقوق تعهدات   - 7
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ر در پهلوی وجودضرر ، شرط دوم همانگونه که توضيح شد، موجوديت  تقصي        
بنابران به ارتباط حوادث حقوقی مؤلد ضرريک .  مسؤوليت مدنی راتشکيل ميدهد

شخص وقتی مسؤول ضـرروارده بوده  و در نتيجه مکلف به جبران آن دانسته 
  .ميشودکه درايجاد اين ضرر، تقصيری داشته باشد

ودن اراده انسان بصورت دخيل  ب«تقصير ازنگاه حقوقی عبارت است از        
، در روش ورفتار خالف  ) بشکل خطا ء(وياغيرمستقيم )  بشکل قصد(مستقيم 
دخيل بودن اراده انسان در ارتکاب « وبه عباره ديگر تقصير عبارت است از. »قانون

  .»جرم وياشبه جرم 
مسؤوليت وبدون مسؤوليت ، مؤيده ای مبنی ،ازنظر پرنسيپ، بدون تقصير         

جبران خساره وجودندارد ومکلفيت مؤسسه بيمه درمورد جبران خساره استثناء از بر
   ) 8.(قاعده فوق بوده وخودنوعی از مسؤوليت مدنی تعاقدی بشمار می آيد

  ارکان تقصير: مبحث دوم 
، رکن قانونی ورکن معنوی رکن مادی ياتعدی : دارای سه رکن ميباشدتقصير  

   .ياادراک
  :رکن مادی 

است از ارتکاب فعل ياترک آن، اعم ازاينکه ايجابی باشد مادی تقصير عبارت رکن    
يعنی تقصير بافعل مثبت بميان آيدوياسلبی باشديعنی تقصير بافعل سلبی وترک فعل 

  .تحقق پذيرد
ارتکاب فعل زيانبار باعث مسؤوليت ميگرددورکن مادی تقصير بطورمعمول ،       

ؤوليت های تعاقدی  بلکه در کليه مسؤوليت های فعل نه تنهادرمس. بحساب می آيد
ماورای تعاقدی يکی ازعناصر مهم تقصير راتشکيل ميدهد، خواه به طريق 

  .منتهی به ضرر گردد) غيرمستقيم(بميان آيدويابه نحوتسبيب )مستقيم(مباشرت
هرگاه شخص در روش ورفتارخودازحدودی که بايدآنهارا رعايت         

اين انحراف زمانی رخ ميدهد که . قع مرتکب تقصير شده استکند،تجاوزنمايددروا
می ) delit civil(شخص بطورعمد ی به ديگری زيان واردکندکه آن راجرم مدنی 

نامند  ياشخص ،بدون قصد بلکه ازروی غفلت  ياکوتاهی باعث زيان ديگری شودکه 
  )9.( »ميگويند)   quail dilit( بآن شبه جرم مدنی 

ممکن است به  صورت ) بافعل مثبت(ی تقصير  باانجام عمل مضررکن ماد        
خواه عنوان جرم داشته باشدوخواه عمدی باشديااز روی «.عملی ممنوع جلوه گر شود

                                                      
  ).135(همان منبع  ، ص  - 8
  )82(ومبانی مسؤوليت مدنی، ص ) 36(دوره حقوق تعهدات، ص - 9
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در هرصورت بايد شخص عامل ضرر های وارده . »بی احتياطی انجام داده شود
  .راجبران نمايد

فاعل زمانی مرتکب «رينصورتهرگاه ضررناشی ازفعل مجاز يامباحی باشد،د        
  .»تقصير می شودکه دراعمال واجرای حق سوءاستفاده کندياازحدمتعارف تجاوزنمايد

  :درعنصر مادی ناشی ازفعل مثبت حاالت سه گانه ذيل متصوراست        
عملی راانجام ميدهد، اين )اضراربه ديگر(فاعل باداشتن قصدفعل وقصد نتيجه« .1

رتقصير فاعل است واين گونه اعمال راتقصير جرمی عمل عمدی تلقی شده وبيانگ
 .گويند

هدف وی زير پاگذاشتن ،ات راداردرفاعل قصد انجام فعل مغاير قانون ومقر.2
. مقررات و ضوابط موجود است اماقصد نتيجه ياقصداضرار به ديگران راندارد

درينصورت بارجوع به قانون موردبحث درحالی که ضرری به کسی داده شده 
 .صير فاعل بميان می آيدباشدتق

فاعل بدون قصدوبدون داشتن قصدنتيجه اعمالی رااز روی بی احتياطی انجام .3
درين حالت نيزموجب ) اهمال(ميدهد و از رفتارمتعارف عدول وسرپيچی می کند

 ) 10.(»تقصير شده و بايد خسارت وارده راجبران نمايد
  :تقصير بافعل سلبی ياترک فعل –ب 

ياعرف مکلفيت هايی را به عهده شخص گذاشته باشدکه اگرآن  درموارديکه  قانون
راانجام ندهدامتناع وخودداری ازانجام وظيفه باعث ايرادضرر به ديگری 

  :شود،احتراز ازعمل باعث ايجاد تقصير ميگرددوموجب ضمان است ، بطور مثال
درايوری هنگامی که سرعت زياددارد، ازکم کردن سرعت بموقع خودد اری می .1
يا شخص چاه ياگودالی رادرمعبر عمومی حفر ميکندولی عالمت آگاهی وخطر  کند

رانمی گذارد ويا در اطراف آن اشخاص محافظ راتوظيف نمی نمايد ودرنتيجه باعث 
 .ضرر به عابرين می شود،مسؤول است

هرگاه قانون شخصی رابرانجام عمل معين مکلف کند،مانند حضانت طفل برای پدر .2
حاضن وظيفه خودرادرست انجام ندهدازضرروارده ناشی ازآن  و مادر،درصورتيکه

 .مسؤول است
درصورتيکه مأموراطفائيه ،باوجودداشتن قدرت ازخاموش ساختن حريق احتراز .3

 .جويد، اين امتناع باعث ايجادتقصير است
اگر طبيبی مريضی راکه درحال خون ريزی قراردارد، بحال خودش قرارداده واز .4

  ) 11.(نمايدتابميرد،اين ترک فعل موجب تقصير است معالجهء وی خودداری
                                                      

  ).85و 84(مبانی مسؤوليت مدنی ، صفحات  - 10
  ).93-90(مبادی مسؤوليت مدنی ،صفحات - 11
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  :رکن قانونی
مقصد ازرکن قانونی اين است که تقصيرزمانی بميان می آيدکه غيرقانونی         

بودن فعل درتمامی مسايل وموضوعات حتی درکارهــای زيانبار صغير مميز 
ی راانجام اگرصغير غيرمميزيامجنونی کار«بطور مثال .وغيرمميز نيزالزم باشد

دهدکه ازنطر شريعت وقانون بادرنظرگرفتن رفتاريک انسان متعارف خالف قانون 
درمعنای عام کلمه محسوب نشود،ولی ضرر ازينطريق  به ديگری برسد ،صغير 
يامجنون مسؤول نيست زيراشخص محجوردرصورتی مسؤول است که عمل او 
نی نامشروع باشد اين عدم مشروعيت درموردصغير مميز به مع

تقصيرودرموردصغير مميز ومجنون بدين معنی است که عمل ذاتًا ونوعًانامشروع 
  )12.( »وقابل سرزنش باشد

  :احوال واوضاعی که رکن مادی ياتعدی رامشروعيت می بخشدعبارتنداز     
  . دفاع مشروع -
 .اجرای امر مافوق -
 .حالت اضطرار -

  .موارد فوق ازجمله اسباب معافيت مسؤوليت به حساب ميآيد
  :مآخذ، منابع ومنقول عنه

دانشنامه حقوق خصوصی . انصاری ، مسعود و طاهری ، دوکتور محمد علی . .1
 .ش  1384انتشارات محراب فکر ، چاپ مهارت ، : ، جلداول، تهران

، دانشنامه حقوق خصوصی . انصاری ، مسعود و طاهری ، دوکتور محمد علی  .2
 .ش  1384هارت ، انتشارات محراب فکر ، چاپ م: جلددوم ، تهران

ضمان : منابع تعهد(حقوق تعهداتدوره . دادمرزی ، سيدمهدی  وحسين دانش کيا .3
متن ترجمه (تأليف دوکتور عبدالرزاق سنهوری،   -جلد دوم ) مسؤوليت مدنی  -قهری

 ش  1384، انتشارات دانشگاه قم ،  طبع اول ،)شده به دری
انتشارات سازمان چاپ : هرانت. حقوق تعهدات.قايم مقامی، دوکتور عبدالمجيد  .4

 .ش  1347کيهان،
. قواعد عمومی  –، جلداول  مسؤوليت مدنی. کاتوزيان ، دوکتور محمدناصر  .5

 .ش 1387انتشارات دانشگاه تهران  ، چاپ هشتم ، 
انتشارات : تهران .  ترمينولوژی حقوق. لنگرودی ، دوکتر محمدجعفر جعفری  .6

 .ش 1381 گنج دانش ، چاپ احمدی ،طبع دوازدهم ،
، :تهران( مبـسوط در ترميـنولوژی حقوق. لنگرودی ،داکتر محمدجعفر جعـفری  .7

 .ش  13 81)   چاپ دوم ،انتشارات گنج دانش 
                                                      

  ) .176(، ص  مبادی مسؤوليت مدنی - 12
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مطبعه ) 353(شماره : رسمی جريده ، کابل »  قانون مدنی « وزارت عدليه  .8
  .ش 1353دولتی،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قاضی احمد فهيم قويم
  

  حقوق مالکيت های فکری 
  افغانستاندر 

 
مالکيت فکری يا معنوی زادۀ ذهن، انديشه و فکر انسان است که بدليل شگرف ارتباط 
ی     ژه ي اين مالکيت ها با نظام حقوقی، اقتصادی و اجتماعی جوامع امروزی اهميت وي

  .يافته است
عبارت فکری يا معنوی در مالکيت فکری به اعتبار غير مادی و غير قابل لمس بودن 

د   اين حقوق م رد مانن ق ميگي : يباشد، زيرا گاهی مالکيت به اشيای محسوس و مادی تعل
مالکيت خانه ، زمين و نظاير اين ها که به آن حق مادی گفته ميشود و گاهی موضوع  
رع،           ف، مخت د حق مؤل ند مانن ر ملموس و محسوس ميباش ادی و غي حق اشيای غير م

ا حق      مکتشف و امثال اين ها که در اين صورت به آن حق معن   ادی ي ر م وی، حق غي
  .فکری گفته ميشود

ردی و             ا در نظر ف ده ه ن پدي ه اي ادۀ مالکيت های فکری و ارزش ک وق الع گسترش ف
دن و اقتصاد بشر         ا ، در توسعۀ فرهنگ تم ده ه اجتماعی پيدا نموده و نقش که اين پدي

ت ای مس ال حمايت ه ه ِاعم ان را وادار ب وق دان ذاران و حق انون گ وده ، ق أ نم قيم از ايف
  .دارنده گان چنين حقوق نموده است

ارتی     ت صنعتی و تج ی و مالکي وًال در دو بخش ادب ری معم ای فک ت ه وق مالکي حق
اد   . مورد بحث و بررسی قرار می گيرند در بخش مالکيت های ادبی آثار فرهنگی ايج
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د  رار می گيرن ت ق ورد حماي ره م ی و غي ای تحقيق ه ه اب، مقال ری کت ده نظي و در . ش
ت    بخش م ارتی ، عالم م تج د اس ارتی از موضوعات مانن نعتی و تج ای ص ت ه الکي

دون شک        ه ب تجارتی، اختراع و حق کسب، تجارت و پيشه بحث و گفتگو می شود ک
وق تجارت و      ه حق اين مسايل ارتباط مستقيم با موضوعات حقوقی و قضايی و از جمل

  .حقوق کار دارد
تم   ل و هش ادۀ چه تان در م ی افغانس انون اساس ری را    ق ای فک ت ه وق مالکي ود حق خ

دولت حقوق مؤلف، مخترع . ( ... حمايت نموده است و در اين مورد چنين ِاشعار دارد
و کاشف را تضمين می نمايد و تحقيقات علمی را در تمام عرصه ها تشويق و حمايت  

يم می بخشد           انون تعم ام ق ه احک ايج آن را، مطابق ب ؤثر از نت تفادۀ م ر  . می کند و اس ب
ه         م رع و مکتشف ب وق مخت انون حمايت حق ا، ق بنای همين مادۀ قانون اساسی کشور م

ادۀ       64/4/1387اساس فرمان شماره  م م ه تأسی از حک  79رياست جمهوری کشور ب
ماره    اس مصوبۀ ش ه اس ی و ب انون اساس ورخ  19ق ران  24/4/1387م ورای وزي ش

ون        50فصل و  6بداخل  ده است اکن اده تصويب و توشيح گردي رين    م ارز ت ارۀ ب در ب
تقيم    اط مس موضوعات مندرج اين قانون در رابطه به حقوق مخترع و مکتشف که ارتب

  .با حقوق مالکيت های فکری دارد مطالبی به اختصار بيان می گردد
ر      ن طور ب ذکور را اي مادۀ دوم قانون حمايت حقوق مخترع و مکتشف اهداف قانون م

  .شمرده است
وق م   -1 ۀ    حمايت و تضمين حق دن جمل ه آم رع و مکتشف، ک الکيت های فکری مخت

ا    وی ي مالکيت های فکری در اين مادۀ حمايت مستقيم اين قانون را نسبت به حقوق معن
  .فکری افراد روشن می سازد

  .حمايت و تشويق تحقيقات علمی در عرصه های علم و تخنيک، اختراع و اکتشاف -2
  .ی و خارجیتثبيت حقوق انحصاری مخترع و مکتشف داخل -3

رع و   راع و اکتشاف و حق مخت وان اصطالحات، اخت انون تحت عن ن ق وم اي ادۀ س م
  .مکتشف و همين گونه صنعت را چنين بيان نموده است

د، جهت حصول    : اختراع - ايجاد پديدۀ جديد با استفاده از وسايل موجود به طريق جدي
ه   د ک ی باش دماتی م ا خ ی و ي ا محصول صنعتی، زراعت ه ي ل  يک نتيج ل از آن مث قب

  .نداشته باشد
ه دسترس      : اکتشاف - وده و ب ان ب ل از آن پنه آشکار ساختن پديدۀ موجودی است که قب

  .قرار نداشته باشد
رع و مکتشف     : حق مخترع و مکتشف - ه مخت انون ب امتيازی است که مطابق احکام ق

  .تعلق می گيرد

ACKU
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واد طبي     : صنعت - ر آن م ه بألث اس و     فعاليت اقتصادی بشری است ک د اجن ه تولي عی ب
ا          . خدمات تبديل می گردد راع ي ۀ اخت ه موضوع فورم اده ب ن م ار و شش اي فقرات چه

  .اکتشاف و جواز ارتباط دارد
اين نکته قابل ذکر است که در قانون حمايت حقوق مخترع و مکتشف و خصوصًا در   

رع و مک    تشف  مادۀ سوم آن که قبًال در فوق به آن اشاره شد در خصوص تعريف مخت
ود   د ب و . چيزی ديده نمی شود که اين مطلب در نقد حقوقی يک قانون، قابل تأمل خواه

ز   از جانب ديگر در اين قانون در رابطه به موضوع مؤلف و مترجم و امثال اين ها ني
انون   چيزی پيش بينی نشده است که احتماًال اين موضوع شايد در قانون ديگری مانند ق

د   ا بحث           کاپی رايت باز تاب ياب م است و م ی مه ا خيل انون در کشور م ن ق و وجود اي
  .روی حق کاپی رايت در اين مقال مقدور نمی باشد

فصل پنجم قانون حمايت حقوق مخترع و مکتشف به موضوعات قضايی و رسيده گی  
  .محکمه در رابطه به دعوی ناشی از حقوق فکری و معنوی پرداخته است

ده جز  ز مؤي ورما، ني زای کش انون ج ت   ق وق ملکي ر حق ه شخصيکه ب بت ب ی را نس اي
ی    اره م ز اش ه آن ني ه اينک ب وده است، ک ی نم يش بين د پ اوز نماي وی شخص تج معن

  .نماييم
  :مادۀ چهار صد و نودم

رده             -1 انون حمايت ک ه آن را ق ر ک وی غي وق ملکيت معن ر يکی از حق ه ب شخصی ک
ا زار افغ ه از دوازده ه دی ک ه جزای نق د، ب اوز نماي د، تج وم باش د محک اوز نکن نی تج

  .ميگردد مگر اينکه قانون خاصی به جزای شديد تری حکم کرده باشد
وق فکری اشخاص        وان يک اصل از حق معلوم است که قانون جزای افغانستان به عن
حمايت نموده است و اين امکان وجود دارد در صورتيکه روزی برکود جزايی کشور 

ه توجۀ     ما باز نگری صورت گيرد به اين موضوع ن سبت به مقتضيات عصر و جامع
  .بيشتری مبذول گردد

وق   ه حق وه مشترک کلي ود، وج ه ش ه آن پرداخت وق ب د حق د از دي ه باي ۀ ديگری ک نکت
و ) معنوی به مفهوم خاص (مالکيت های معنوی يا فکری است که از دو جزء اخالقی 

ز د . مال تشکيل شده اند ر   جزء اخالقی آن که پيشينۀ تاريخی بيشتری ني ارد واجد دو اث
  .است

ق      ن ح ود و اي ناخته ش ادگر آن ش وان ايج ه عن ر ب دۀ يک اث د آورن ا پدي ه تنه اول اينک
دارد     . معنوی دايم و هميشگی است ده ، حق ن و دوم اينکه کسی به جز از ايجاد گر پدي

اک        ل انفک ر قاب ی غي ته گ را وابس د، زي اد کن ف ايج ا تحري ر ي ده تغيي ق ش ر خل در اث
  .پديد آورنده با يک اثر اين حق را توجيه می کند شخصيتی و روحی

...حقوق مالکيت های فکری در قضاء 
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ه ت      ر ديگر ن دير و تشکر    ناعطای اين حق به مخترع مکتشف و يا هر صاحب اث ا تق ه
ه         ات رشد و توسعۀ هم جامعه از او به لحاظ افتخار ملی و بشری ميباشد، بلکه موجب

  .جانبه و هر چه بيشتری جامعه را فراهم می آورد
ه حق            جزء دوم حقوق مالکيت اه ب ه گ ه گ الی آن است ک ا بخش م ه ي های فکری، جنب
وی      . مادی نيز تعبير می شود ادی و معن رداری م ره ب اين حق به پديد آورنده امکان به

ق     انونی در ح دودۀ ق تفادۀ آن مح ران از اس ابًال ديگ د و متق ده ميده اد ش ر ايج را از اث
  .معنوی ممنوع ميباشند

ه مؤل  (يقينًا اصطالح  وظ است  حق تأليف ب ده      ) ف محف ای نشر ش اب ه را در پشتی کت
  .خوانده ايم که بيان کنندۀ يکی از مصاديق حق مالکيت فکری يا معنوی ميباشد

د    : نکتۀ اخير اينکه ردۀ ذهن پدي حق اختراع و اکتشاف يا ساير حقوق معنوی تراوش ک
د   . آورنده جنبۀ انحصاری دارند بًال گذشت از دي وق   اما بر خالف رکن معنوی که ق حق

راع ،      د اخت واردی مانن رکن مادی حق معنوی ، قابل واگذاری به ديگری است و در م
ز    ت خاص ، ني رداری از آن مالکي ره ب تفاده و به دت اس ومی، م درت عم ت ق ا دخال ب
انونی، ديگران  ين ق ده در مهلت مع د آورن تفادۀ پدي دم اس ه در صورت ع ده ک ين ش مع

انون        . ميتوانند از آن بهره برداری نمايند ه ق دتی ک ا انقضای م ز ب وارد ني و در ساير م
ين می رود      ده از ب ده آم معين می نمايد، جنبۀ انحصاری بهره برداری مادی از اثر پدي

  .و هر کس ميتواند آن را مورد استفاده قرا داده يا با تکثير آن انتفاع مادی ببرد
رع  اما در اين باره که چرا پس از مدت زمان معين حقوق انحصاری پد يد آرنده يا مخت

راز     اگونی اب ات گون و مکتشف از بين می رود، از سوی نظريه پردازان حقوقی نظري
راد است و     . شده است ليکن اجماًال ميتوان گفت، جامعه عرصۀ تجلی فکر و انديشۀ اف

وان            انی ميت ا زم دارد، تنه در ارزش ن راد است آنق ه در ذهن اف انی ک يک انديشه تا زم
ه و رای يک انديش رد در عرصۀ    ب ر در ضمير ف ه آن فک د ک ل ش و ارزش قاي ر ن فک

رد   رار گي د و بررسی ق ورد نق ده و م ه ش ه اراي ای جامع ه ه ار و انديش ی افک از . تالق
د        وت پدي ه پس از ف يم آن می رود ک سوی ديگر ، اگر جنبۀ مالی اين حق دايمی باشد ب

ا   د از مزاي رده و    آورنده، اثر به فراموشی سپرده شود و جامعه نتوان افی ب رۀ ک ی آن به
  .توشۀ الزم را برگيرد

  :منابع
  قانون اساسی افغانستان -1
  قانون جزای افغانستان -2
 قانون حمايت حقوق مخترع و مکتشف   -3
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  محقق عبدالهادی صافی 
 

 داليل اختالفي شريعت اسالمي
  يا مراجع درجه دوم تقنين 

-2- 
  :عرف  -7

ن قابل اعتبار قرار دارد ختالفي آه درشريعت اسالمي منحيث منبع قانويكي از امور ا
م            .عرف است واع و حك ر، اوال تعريف عرف ، ان حال جهت  وضاحت هرچي بهت

  .آنرا به بحث ميگيريم 
ول و          ( تعريف عرف  د فعل ، ق تند مانن ه آن عامل هس ند و ب را مي شناس آنچه مردم آن

  .يز گفته ميشود ترك چيزي وگاهي هم به عرف عادت ن
د ت  ع     ععرف فعلي مانن ه بي ردم ب اطي  ( امل م ثال دربرخي      ) تع ان ، م تن بازب دون گف ب

ول  ازه پ ته است،   مغ االي آن نوش ت هرچيزب ا     مقيم نود ب ت وش دون گف تري ب ش
  .پول خود را ميدهد و چيزمورد نظر را ميگيرد فروشنده،

اهي را گوشت نميگو  ه  م ردم براينك ادت م د ع ولي مانن ال عرف ق ه اطف ا اينك د وي ين
  43دوگانه آي را طفل نميگويند بلكه دوگاني مي نامند 
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  .عرف به دو نوع است يكي عرف صحيح وديگري عرف فاسد : انواع عرف 
  :عرف صحيح  -1

وده ، سبب بطالن واجب وحالل           ه نب ل شرعي درمقابل ه بادلي عرف صحيح آنست آ
  .وتاجيل  برخي ديگرآن  شدن حرام نشود مانند عرف مردم درتعجيل مقدارازمهر

راي عروس م     اد ب ا دام ورات    وبا عرف مردم دراينكه آنچه خواستگار ي د زي د مانن يده
  .44ه و شيريني وامثال هديه حساب ميشود نه مهر جام

  
  
  :عرف فاسد  -2

ل   ي را باطل       ش عرف فاسد آنست آه مخالف دلي ا واجب وده ، حالل را حرام وي رعي ب
ه   ،ود ، قمارسبه  بسازد مانند عرف مردم درتعامل برهنه شدن زنان وغيره منكرات آ

  45مردم به آن تعامل دارند 
  :حكم عرف 

رفتن آن         ود ، درنظرگ ات ب ب المراع اء واج ريع و قض رعا درتش حيح ش رف ص ع
  .ضروري ميباشد 

ه  ز ب ته ، قاضي ني ات خو يش درنظرداش ا عرف را دراثب د الزم است ت االي مجته ب
  .د ملزم ميباشد مراعات آن درفيصله هاي خو

ته       ) ج(زيرا خداوند   ن اسالم درنظر داش ام دي عرف صحيح اعراب را درتشريع احك
راث   .است  ولزوم ديت برعاقله ، شرط آفائت درازدواج ، اعتبار مبداء عصبيت درمي

  46وواليت وغيره مثالهاي زنده آن ميباشد 
امبر اسالم    اد حضرت پي ين ترتيب ارش ه هم د ) ص(ب ه ميفرماي لمون م: آ ا رآه المس

د       ) حسنا فهو عنداهللا حسن  زد خداون د ن لمانان نيک وخوب ميدانن ز  ) ج(آنچه را مس ني
  47. من بعض الوجوه داللت به اعتبار شرعي عرف صحيح دارد نيک وحسن است 

امين     ر داشت ت ا درنظ ردم ب ي م ده گ ئونات زن دبير ش ام ت ريع احك دف از تش ون ه چ
ه شان جاري     تا زم. عدالت و مصلحت شان است  امالت روزان انيكه عرف آنها در تع

  .بوده ، مصلحت شان درآن موجود و مخالف باشريعت نباشد واجب العمل مي گردد 
وره       ) رح(امام مالك  ه من ردم مدين ابرعرف م ذهب خويش بن بسياري از احكام را درم

د  بنا نموده و امام ابوحنيفه وشاگردان وي بنابر عرف در تعدادي احكام اختالف  . دارن
افعي  ام ش ويش را   ) رح(ام ذهب خ ام م ياري از احك د و بس رون ش راق بي ي از ع وقت

  48تغيير داد 
تنباط    ابر عرف ، اس ام بن ياري از احك ادي بس ام اجته دهدراحك دعيان ، مش ي م ثال وقت

ول ا    ئشرد ند ، ق ته باش ه   زاي دعوي نمايند و بينه وشاهد نداش ه    آسي است آ عرف ب
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قابل سمع  یوقتي عرف دعوي آسي را تكذيب نمايد ، دعوي و. نفع وي شاهدي بدهد 
  .درمحكمه ومحضر قضاء نميباشد 

ن       ر دراي ازند ، معتب د بس هرگاه آسي يك چيزي را وقف آند ، يا دونف عقدي را منعق
  .معامالت الفاظ است آه درعرف اين متعاقدين مورد استعمال باشد نه عرف لغوي 

جل ومهر موءجل واندازه آن اختالف نمايند ، فيصله اگرخانم وشوهردرمقدار مهر مع 
  .به اساس عرف همان منطقه ميشود

ه عرف   د ، نظر ب اول نماي اهي را تن ه گوشت نمي خورد ، م د آ اد آن م ي يكه قس آس
  .حانث نمي شود 

ين         الفاظ آن  ابر هم ند ، بن تفاده درطالق باش ورد اس ردم م ايات طالق وقتي درعرف م
  49ند  الق مبدل ميشورف به الفاظ صريح طع

اموال منقول درصورتي آه عرف به وقف نمودن آن جاري باشد ، وقف شان صحيح   
د باشد     که شرعی باشدشود شرط درصورتي درعقد درست مي باشد يم ، مقتضاي عق

ام      .قبول باشددرعرف مورد يا  اله اي دارد بن ن رس د ي ن عاب ي  نشرالعرف  (عالمه اب ف
  .)مابنی من االحكام علي العرف

ثال المعروف   . درفقه اسالمي قواعدي وجود دارد آه حاآي از اهميت عرف ميباشد   م
ين           آعرفًا آالمشروط شرطًا ،  د شرط مع ده باشد مانن ه اساس عرف معروف ش نچه ب

  .است 
النص   ( ويا  ه          ) الثابت العرف آالثابت ب ه ب د آن است آ ده مانن ه عرف ثابت ش آنچه ب

  )50(نص ثابت شده باشد 
تند  احكامي  آه به اساس عرف بنا يافته اند، با تغيير زمان ومكان عرف قابل تغيير هس

ه        اء گفت ن اصل فقه ا درنظرداشت اي زيرا فرع با تغيير اصل خود درتحول ميباشد ، ب
  .اند اختالف فقهاء اختالف عصروزمان است نه اختالف دليل وبرهان 

ه ، م    ه عرف     بعد از تحقيق وبررسي آه پيرامون  عرف صورت گرفت وم ميشود آ عل
  .دليل مستقل شرعي نبوده ، اغلبًا مراعات نمودن مصلحت مرسله ميباشد 

ام ضروري          ه مراعات نمودن عرف درتشريع احك ان طوريك ناگفته نبايد گذاشت هم
ق بواسط         فسياست در ت ام بواسط خاص ، ومطل د ، ع رنصوص نيزحايزاهميت ميباش

ع        عرف مقيد شده ميتواند گاهي اوقات قياس  ن اساس بي ه اي ده ب رك ش نظر به عرف ت
خالف القياس ، نظربه عرف جواز پيدا آرده درحاليكه ) فرمايشات توليدي( صناع است

  )51(بيع معدوم مي باشد 
ه   : استصحاب  -8 ه ب استصحاب يكي ديگر از داليل اختالفي شريعت اسالمي است  آ

  .معني به حالت خود گذاشتن مي باشد 
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تصحاب درلغت بمعني اعتبار المصاحبت است و در اصطالح اس: تعريف استصحاب 
ه    ا زمانيك علم اصول فقه عبارت از حكم آردن بچيزي به آن حاليكه قبال بوده است ، ت

  .دليل برتغييراين حالت به دست آيد 
ل      ه دلي ا زمانيك ابق آن ت يا به عباره ديگر باقي گذاشتن شي درحال حاضري به حكم س

  52  بر تغييرآن بميان آيد
دي درم ي از مجته ثال وقت ود  م وال ش ك شخص س ا تصرف  ي د ي ك عق م ي و ورد حك

م آن موجود       درقرآن يا سنت نص درم ورد آن نياب ل ديگري شرعي درحك ه دلي د ، ون
  .شود ، حكم به اباحت آن عقد و تصرف خواهد آرد 

د           ه خداون ارت از آن حالت است آ يا اصل است و آن عب ) ج(بنابراينكه اباحت دراش
ويش   ات خ ت  رامخلوق ه آن حال ت   درب وده اس ق نم ين خل ل   . زم ه دلي ا زمانيك س ت پ

  .برتغيير آن موجود نشود ، هرچيز به همان حالت اصل اباحت خودش باقي است 
ا    همچنان اگر از حكم حيوان ، يا جماد، ي اميدني و ي ي از هرعمل ا نبات ،خوردني ، آش

ه اباحت      و دليل شرعي ب.اعمال بني آدم ، پرسيده شود م ب رحكم آن موجود نشود ، حك
  )53(كه دليل بر تغيير آن نباشد ينرا اصل در اشياء اباحت است تازماآن ميشود زي

د  د) ج(حكم اباحت دراشياء بخاطر آنست آه خداوند  رآتاب خويش قرآن آريم ميفرماي
اً هو( ي االرض جميع ا ف ك م ق ل ذي خل د) ال ه آن ذات) ج(خداون ه آنچ ه هم د آ ي ميباش

  )54(، براي شما پيدا آرده درزمين است
راي انسان مسخر      و درآيات زيادي تصريح ميدارد آه آنچه درآسمان وزمين است ، ب

ه    گشتانده شده و تسخيير آنچه درآسمان وزمين است ، براي انسان ، نم يباشد مگر اينك
ان نميبود باشد ، زيرا اگر اين چيزها حرام مي بود ، براي استفاده انساين چيزها مباح 

.  
  :حجيت استصحاب  

ده رجوع   يش  آم ه وي پ ه ب م آنچ اطر فه د بخ ه مجته ل است آ استصحاب آخرين دلي
  .ميكند ازهمين جهت علماي اصول فقه گفته اند ، استصحاب آخرين مدار فتوي است 

ه           ل ب ه دلي ه آن ، تازمانيك ه ثابت است ب ه آنچه آ استصحاب عبارت از حكم بچيزي ب
وده      شود واين طريقه استدييرآن موجود تغ ه آن عادت نم ردم ب ه م الل ، روشن است آ

  55اند ، ودرتمام تصرفات شان ، جريان دارد 
آسيكه از حيات يك انسان باخبراست ، به زنده بودن وي حكم نموده به اين اساس تمام 

  .تصرفات او بنا ميكند ، تازمانيكه دليل به فوت آن شخص موجود شود 
انم      طدواج زن وشوهري ااگرآسي از عقد از الن زن ، خ ه ف د آ الع داشته باشد وبفهم

ه ازدواج هادت ب رد است ش الن م د ف ا ميده ه انحالل ازدواج آن  آنه ل ب ه دلي تازمانيك
  65دردست شود 
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ودن آن مي         ه موجود ب م ب د ، حك ته باش هكذا هرآسيكه درمورد وجود يك عقد علم داش
  .د شود نمايد ، تا زمانيكه دليل بر عدم آن موجو
مثال ملك ثابت هر انسان به هرسببي آه باشد . اين اصل درقضاء نيز قابل اعتبار است 

  57؛ ثابت پنداشته ميشود ، تا زمانيكه  سبب از بين برنده آن واضح گردد  
ته ميشود،   حليت ثابت براي زوجين به تن   عقد ازدواج ،ثابت پنداش ين رف تازمانيكه از ب

   .آن ثابت گردد
ه اساس م ده فقهي بنب وق قاع افي است دردوضوعات ف د آ ه ميگوي ده است آ ن ا ش ي

  58 .شهادت اگرچه به بقاي آن به ذمه مديون تصريح نشود
  )شرريع من قبلنا ( شريعت هاي ماقبل ما  -9

ان    يح به وقتي قرآن وسنت صح ه زب حكمي از احكام شرايع ما قبل مابه امتهاي سابق ب
ا الزم     تاآيد نمايد آه آن حكم خود شان تصريح آند و ) ص(پيامبر االي آنه ه ب ان آ آنچن
دون خالف ،     به ما مسلمانابود، ا ب    ن نيز حتمي است ،پس ب وده آن موضوع شريعت م

دا،واجب العمل و اع ميباش د. التب ه خداون د ) ج(چنانچ وا آتب ! ميفرماي ذين  آمن يايهاال
ان فرض   اي موءمنين روزه با) عليكم الصيام آماآتب علي الذين من قبلكم  الي شما چن

  59است آه باالي امتهاي قبل از شما بود 
ل      د و دلي ام را قصه آن وع احك ن ن م از اي ديث صحيح حك ا ح رآن ي ي ق رخالف وقت ب
ه            م ب ن حك دون خالف اي ان باشد پس ب ن امت درمي  شرعي به نسخ و برداشتن آن ازي

ريعت موسي  اشد چنانچه درش نص شريعت مامنسوخ بوده باالي ماپيروي آن الزم نميب
وپاآي جامه نجس ، قطع آردن موضع نجاست واحكام  –به عاصي ، قتل نفس تو)  ع(

  60ازين قبيل بود 
د   ما اما موارد اختالفي آه قرآن وحديث صحيح از احكام امت هاي سابق به  قصه ميكن

ق     ا از ح تن آنه ين رف ه نسخ و ازب م ون ده اي ه آن امرش ه صراحتًا ب ا ن ريعت م و درش
د مادردست اس ول خداون ن ق د اي ي  ) ج(ت ، مانن اد ف س او فس ر نف ًا  بغيي ل نفس ن قت م

ا ً  الناسكانما قتل فاالرض  اد پيشه گي         ) جميع احق وفس ل ن دون قت يكه شخص را ب آس
  61شته باشد آه همه انسانهاي روي زمين را کدرزمين ، به قتل برساند چنان است 

د    ه خداون د  ) ج(يا اينك النفس  ( ميفرماي نفس ب العين    ان ال ين ب ل نفس    ) والع نفس درمقاب
  62وچشم درمقابل چشم قصاص ميشود  

ا      ه م ا ب ا به ن خط د اي افعي ميگوين الكي وش اي م اف ، بعضي علم اي احن جمهورعلم
رو ا ازآن پي ز شريعت است وبرماست ت لمانان ني ائيم  یمس ق نم وده درقضايا تطبي نم

ان برنسخ آن داللت    درصورتيكه اين حوادث برمابيان شده باشد و ناسخ درشري    عت م
  .نكند 
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را   ) ع(ان بواسط پيامبر) ج(لهي بوده خداوندزيرا اين خطابها ازجمله احكام ا خويش آن
ست مان نيست بنابرين علماي غ آرده و دليل برنسخ آن هانيز دردبه امت هاي شان تبلي

را دربرابر زن احناف با استدالل ازين موارد قتل مسلمان درمقابل ذمي وقصاص مرد 
  63جواز داده اند ) النفس بالنفس (نظربه اطالق آيه 

ده              ان شريعت ش راي م يچ وجه ب ه ه ته ب د شرايع گذش اي ديگر ميگوين بعضي از علم
د رسول اهللا      ل آن ميباشد     ) ص(نميتواند زيرا شريعت حضرت محم ناسخ شرايع ماقب

تقل شريعت اسالم الز          ان مس ار ديگر بزب ن شرايع ب ه اي ده مگر درآن صورتي آ م ش
  .باشد 

وده        واردي رانسخ نم ا آن م ان تنه اماحق باگروه اول است زيرا شريعت امت آخرالزم
ن امت از شرايع          ه اي رآن ب ه ق واردي راآ ي آن م است آه مخالف اين شريعت بوده ول
د    ن امت ميباش ه اي ريع ب دام ناسخ ، بطور ضمني تش ود آ دون وج د ب ان ميكن ي بي قبل

ده است ميباشد و      بخاطريكه قرآن آريم مصدق آن ل آم ورات وانجي چه قبل ازقرآن در ت
ود      د ب ول خواه ل قب . تازماني آه حكم موجود درآنها بواسط خطاب قرآن نسخ نشود قاب

64  
  :مذهب صحابي  -10

الم    اب حضرت پيامبراس ين جن ان روي زم رين انس ت بهت د از رحل دادي ) ص(بع تع
ا       فقه دردين ، فتاز صحابه آرام آه مشهوربه  زيادي رآن وطول مالزمت ب ام ق م احك ه

د  ) ص(آنحضرت  ردم را ب روه    بودند تصدي فتوي وحل قضاياي م ن گ د ازي وش گرفتن
ن  دانش وي اي ت درپهل ت اس ف در دس اياي مختل ورد قض ادي ، درم واي زي مند  فت

شاگردان ممتازمكتب نبوت ، شاگردان آنها يعني تابعين و تبع تابعين نيز ظهورآردند ، 
  .نيز متصدي منصب فتوي شدند  آه تعدادي آنها

رام       اوي صحابه آ ا احادي   ) رض(حتي بعضي ازفت راه ب امبر   هم ) ص(ث حضرت پي
ه اصطالح امروزي           . تدوين شده است ا ب وي ي ن فت ا اي ه آي ( حال سوال دراينجاست آ

انون ورين ق ن دآت ات اي ذاري اسالمي درپ) نظري انون گ ع ق وي نصومرج اب  صهل ن
د الزم است          حديث و شرعي مانند قرآن ، االي مجته ا ب اخير؟ وي د ي وده ميتوان اع ب اجم

د       ن آراتمسك نماي ه اي اس ب ادي       . تاقبل از رجوع به قي ات اجته ا نظري وا تنه ن فت ا اي وي
  65فردي اند آه بر مسلمانان حجت بوده نميتواند 

ول صحابي درموضوعي با    .نظريات فقها دراين موضوع اينست  خالصه  اه ق شد  هرگ
ه راي درك   ه ب ده نميتواند، آ د   ش ي باش ت م لمين حج الف برمس دون خ را آن . ب زي

امبر      ده از حضرت پي نيده ش ايي ش ه است   ) ص(صحابي حتما اين قول را ازگفته ه گفت
د   ) رض(مثل اين قول ام الموءمنين حضرت بي بي عايشه  ه ميگوي اليمكث الحمل   ( آ

ل    حمل درشكم مادر باالتر از دوسال ما ) ين تنسطن امه اآثرمن بفي  د درمث ده نميتوان ن
  66مجالي براي اجتهاد وراي نيست ) ص(اين نظريات صحابه آرام 
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) ص(زمانيكه اين روايات به صحت برسند مصدر آن شنيدن از حضرت پيامبر اسالم 
ه        ) ص(ميباشد وقول حضرت پيامبر ان صحابي گفت ه درظاهر امر از زب و آ هست ول

  .شده باشد 
ورد مخالفت صحاب      ه م ام         قول صحابي آ اق تم ه اتف ز ب ه باشد ني رار نگرفت ي ديگر ق

  .والزم االتباع باالي مسلمانان مي باشد  علماء حجت شرعي
ان حضرت     ه زم ودن ب ك ب اوجود نزدي ه ب ك واقع م ي رام درحك اق صحابه آ را اتف زي

دد نمايانگر،   فهم آنها به اسرار تشريع و اختال ) ص(پيامبر ايع متع تناد  ف شان در وق اس
ه صحابه   . قطعي است  آنها به داليل  ابر آن زمانيك دازه      ) رض(بن ه ان ده ب راث ج ه مي ب

ورد آن      . سدس اتفاق نمودند لمانان درم ين مس وده ، اختالفي ب اين حكم واجب التعميل ب
  67. ديده نميشود 

اد  ته از راي واجته ه برخاس ول صحابي است ، آ اي اسالم درآن ق ين علم خالف درب
وده و صحابه    اي       ديگ) رض(شخص صحابي ب ورد علم ن م ند دراي ق نباش ا آن مواف رب

ز را     . مذهب حنفي و موافقين آنها ميگويند  اب اهللا و سنت رسول وي چي زماينكه درآت
ابيم  ه   . ني ول صحابي راآ ائيم و ق ل مي نم يم عم ته باش ه خواس ول آن صحابي آ ه ق ب

  .نخواسته باشيم عمل نمي نمائيم 
ار دارد     ازقول امام چنين معلوم ميشود آه راي يك فر د اختي ود ، مجته د معين حجت نب

ام                 ه نظر ام رام ب ا مخالفت مجموع صحابه آ د ام ه عمل ميكن ا آ دام آنه ول هر آ به ق
  68ناممكن است 

. ولو آه از هرآدام آنها باشد ) رض(وي صحابهتامام ابوحنيفه  درصورت موجوديت ف
ح داده به آن عمل  ترجي) رض(بلكه  به قول صحابي . به قياس حق استدالل را نميدهد 

رام    ميكند شايد دليل ول ،     ) رض(آن اين باشد آه اختالف صحابه آ دو ق ه ب ك واقع دري
ورد       ول ونظر سوم م ه ق به مثابه اجماع و اتفاق آنها مبني براينست آه درحكم آن واقع

  69قبول نيست 
ه عدم    ا ب  به همين ترتيب اختالف صحابه آرام رض درحكم يك واقعه بمثابه اجماع آنه

ي عدول   وقول چهارم در موضوع مي باشد وخر ج از اقوال صحابه آرام رض به معن
  .از اجماع آنها ميباشد 

نيز معلوم ميشود آه نظر وفتوي فرد معين صحابه   )رض(از ظاهر آالم امام شافعي  
د   افعي رض ميگوي ام ش د ام ر معصوم   : را حجت نميدان انهاي غي وي از انس ون فت چ

دا  ر تع ده اگ ادر ش د ،   دص م باش اد ه ا زي وده در   مآنه ت نم ه آن مخالف د ب د ميتوان جته
افعي     . استنباط  احكام ، اجتهاد  برخالف قول آنها نمايد  ام ش ين جهت ام  )رض(از هم

 نيست حكم وفتوي دادن درست) اليجوزالحكم اواالفتا االمن جهة خبر الزم : ( ميگويد 
  70مگر درصورت دليل قوي ونصوص  
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ام      با درنظرداشت تو وم ميشود ، نظر ام وي معل ضيحات فوق آنچه نزد بنده صحيح وق
د      ) ص(ابوحنيفه است زيرا اين نظر باحديث پيامبر ه ميفرماي ق است آ امال درتطبي : آ

د ازآن     بهترين زمانه ها ، زمانه من است زيرا تمام سواالت بوحي ، جواب ميشود  بع
و اولين شاگردان مدرسه رسالت   صحابه آرام  یزمانه آسانيكه بعد از من هستند ، يعن

ووحي ، زيرا صحابه آرام هم ازلحاظ عقل ودرك وهم از لحاظ سمع نصوص شرعي  
ابعين و   ه ت بت ب ا      تبنس يلت بن اظ قض م از لح تند وه وي هس ابيعن ق ورت  ءًٌع ت درص

ر  اس وغي ه قي د ب ود ، مجته د ب وي صحابي درست نخواه ول وفت ت ق ل  هموجودي دالي
  .استناد نمايد 
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احترام به حقوق اطفال وتحقق عدالت در جامعه از نحوۀ برخورد وعکس العمل با 

ولد آنها قابل ارزيابی و مطالعه بوده ورعايت حقوق اطفال بخصوص اطفال از بدو ت
در واقع همين اطفال هستند که آينده .الدين يک امر طبيعی والزمی است ازجانب و

اگر خواهان جامعه ايدآل هستيم نبايد از پرورش جسمی و انسانی اند، سازان جوامع
ت انطباق د فاقد قابليچون طفل هنگام تول. روحی اطفال خويش لحظۀ غفلت کنيم

نياز بيشتری به مراقبت وحمايت دارد تا بتواند بطور  ًءغريزی با طبيعت است بنا
عادی رشد کند دراين فصل اوًال راجع به شناخت حق و مبنای آن صحبت نموده وبعدًا 

  .به اصل مطلب ميپردازيم 
  شناخت و مبنای حق: مبحث اول 

ی پديد آورنده، راست ودرست، ثابت و واژۀ حق که جمع آن حقوق است به معنا
ويکی از . واجب ، ملک ومال پايدار، عدل،يقين،بهره ونصيب وضد باطل آمده است

نيز ميباشد دابن حقوق دان بلژيکی حق را تعلق وتسلط تعريف مينمايد » ج«نامهای اهللا
و ازديدگاه اوهر حقی تعلق و وابستگی شخص را به مال يا بها معين ايجاب 

چنانچه ميگويند اين از اوست يا مخصوص اوست طوريکه واضح است وقتی ميکند،
چيزی به کسی تعلق بگيرد آن شخص ميتواند به آن تسلط پيدا کند واين تعلق وتسلط از 
هم جداناشدنی است وبه سبب همين تعلق وتسلط است که قانون از حق پشتيبانی 

ز آن به مراجع قضايی وهرشخص ميتواند برای گرفتن حق خود يا دفاع ا.ميکند
مراجعه نموده طرح دعواکند به اساس اين ديدگاه حق امتيازيست که قانون به اشخاص 

وازآن پشتيبانی ميکند وبه سبب اين پشتيبانی شخص بصورت مالک يا مستحق  .ميدهد
  .بر ماليکه برای او  شناخته   شده تسلط وتصرف ميکند

  :         سه معنای اعتباری حق 
وقتی که ماميگوييم طفل حق دارد به مکتب برود . عنی جواز وصالحيت حق به م- 1

و دانش بياموزد ،رفتن  به مکتب برای او جايزاست وحالل ،همينگونه مانعی برای 
حق رفتن به مکتب معنی الزمه اش اينست که طفل . رفتن طفل به مکتب وجود ندارد 

  .ذيحق ميتواند ازاينحق خود استفاده نمايد 
به طور مثال می گوييم  طفل  باالی والدين .  معنای استحقاق طلب است حق به  - 2

حقی دارد و يا والدين حق دارد ،  به اين معنی است که از والدين طلبگار است و يا 
واين حق را . کسی ديگری درميان است در اين حـق هميشه پای . والــدين از طفل 

برگردن دولت  و  دولت حقوقی  حق متعدی نيزميگويند مثل آنکه مردم  حقوقی 
  .اين حق تا هنگاميکه پرداخته نشود ساقط نميگردد. برگردن حکومت  دارند

حق به معنی استحقاق است بدين معنی که وقتی مجرمی رااز نگاه تخلف  از  -3     
حقوق بشر مجازات می نمايند،ميگويند اين متخلف مستحق چنين مجازات می باشد ويا 
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مکافات قرارميدهند گفته ميشود که اين تقدير دفاع از حقوق طفل موردکسی که بخاطر 
اومستحق اين پاداش ميباشدکه اين مفهوم بمعنای استحقاق و  مکافات حق اوست يعنی

  .سزاواری   بکار رفته است 
  :ارکان وانواع حق 
  :ارکان حق -الف 
رکن  ويا دو دو ) حقی که قانون به يک شخص در يک چيزی ميدهد (هر حق عينی - 

) موضوع  حق (و ديگر )صاحب حق يا مستحق(عنصر دارد،يکی دارنده حق
حق  -.  احمد صاحب حق و خانه موضوع حق  است.احمد مالک فالن خانه است:مثًال

مد ) بستان کار ( يادأين . دارای سه رکن است ) دو شخص رابطه ميان(دينی يا الزام 
به سه بخش :   حقوق ضروری  - ب )دينبد يهی يا (وموضوع حق  )بدهکار( يون 

  .تقسيم ميشود 
  حقوق طبيعی يا فطری  -1  
  حقوق مدنی يا خصوصی  -2  
  حقوق سياسی -3  

حقوقی است که از سرشت انسان می خيزد و به :حقوق طبيعی يا فطری  -1    
د به جامعه شخصيت وابسته است و ازآن دسته حقوقی که بوسيله قانون پديد ميآي

حق زندگی : حقوق طبيعی را قانون طبيعی معين ميکند مثًال .دارد و جدا است بستگی
  ... حق آزادی ،حق آبرو وشرف و ،

حقوقی است  که هر فردی از کشوريا جامعه  و يابه : حقوق خصوصی يا مدنی  -2   
وابسته نيست   عباره ديگر به همه ساکنان آن بستگی دارد وبه سازمان واداره دولت

، حق ازدواج، حق خريد و فـروش از جملۀ حقوق خصوصی به حق مالکيت :مثًال 
شمار ميآيد به عبارۀ ديگر حقــوقی  به اعتـبار شهروندی کسی در يک کشور به او 

  .داده  ميشود حقوق خصوصی نام دارد
به آن دسته حقوقی که در تشکيل يا ادارۀ يک دولت اعمال ميگردد : حقوق سياسی  - 3

قوق مسايل سياسی قدرت و اختيار شرکت مستقيم و  غيرمستقيم مردم گفته می شود ح
قانون اساسی   يک کشور برای  شهروندان  خود . در برپايی يا ادارۀ  دولت است 

حقوقی معين دارد و به رسميت می شناسد که ازآن رهگذر به آنان اختيار می دهد يا 
حق رأی ، حق انتخاب . ت کننددولت شرکيرمستقيم  در استقرار و ادارۀ  مستقيم ياغ

حق داشتن مقامات دولتی ، حق تابعيت » ريفراندم« حق شرکت  در انتخابات شدن ،
ازجمله حقوق سياسی بشمارميروند چون روابط اجتماعی پيچيده وگوناگون است لذا 
قواعدحقوقی مختلف و بيشماری وجود دارد،برای فراگرفتن انواع حقوق بايد رشته 

درعصری که مازندگی  ميكنيم علم . قی مورد برسی  قرار گيرد های مختلف حقو
حقوق به اندازۀ توسعه  پيداکرده  است که هيچ انسانی قادر به مطالعۀ تمام  رشته های 
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آن نمی باشد حتی ميتوان گفت که عمر هيچ  حقوق دانی  کفايت خواندن همه کتاب 
بحث باآنچه تذکر داديم اکتفأ های حقوقی را برای يک بارهم نخواهد کرد پس در اين 

  .ميکنيم
  :مبحث دوم    
  طفل کيست؟  
درابتداالزم ميدانم تاقبل ازاينکه راجع  به رعايت وتأمين  حقوق طفل  بحث را   

آغازنمايم ،طفل رامعرفی ودرمورد بعضی اصطالحاتی که ازنگاه حقوقی وقانونی به 
  .کارميرود،روشنی می اندازيم 

  .ه سن هژده سالگی راتکميل نکرده باشد شخصی است ک: طفل   
  .شخصی است که سن هفت سالگی را تکميل نکرده باشد : طفل غيرمميز  
ازده سالگی را  تکميل شخصی است که سن هفت سالگی راتکميل ودو:طفل مميز  

  .نکرده باشد
شخصی است که سن دوازده سالگی را تکميل وهژده سالگی   : طفل نوجوان  

  )ماده چهارم قانون تخلفات اطفال.(ه باشد راتکميل نکرد
به طفلی اطالق ميگردد که بين سن هفت وسيزده سالگی کامل قرار داشته : صغير  

  .باشد
به شخصی اطالق ميگرددکه سن سيزده سالگی را تکميل وهژده سالگی را : مراهق

  . تکميل نکرده باشد
ملل متحد به  تاريخ ماده يک کنوانسيون حقوق طفل مصوب مجمع عمومی سازمان 

نظربه مقاصد اين  کنوانسيون ، ( نيز در زمينه چنين مشعر است1989نوامبر 20
مگر اينکه  تحت  . طفل هر فرد يا انسانی است که  از هژده  سال قرار داشته باشد 

به نظر دانشمندان تربيتی ،طفل .قانون منطبق به اطفال اکثريت زودتر به بلوغ برسد 
ًال  متفاوت باشخصيت  بزرگساالن ،او در جريان زندگی تجربه شخصی است ، کام

های  محدود  دارد و ازصدق وصفايی کودکانه برخوردار است و هنوز با نيرنگها  
  وسؤنيت های احتمالی بزرگساالن آشنا نيست، 

طفل موجوديست اسرار آميز،اعجوبه ای . و عمدتًا يک موجود عاطفی است تا عقلی
اگربه سوی نيکی ميل .باموجوديت نيمه مادی ونيمه معنوی» ج«ازآفرينش خداوند

طفل فردی است دارای قابليت های عجيب درسالهای . کندازفرشتگان هم برترشود
اول زندگی،درحاليکه درهيچ مرحله ای ديگری چنين قابليتهارادرطفل نمي 

طفل فردی . ر آيداودرسايه اين قابليت ها ميتواند فرد بافضيلت ياآلوده ونا سالم با.بينيم
 آشنا بآنها وتدريجًا ميشنود،ميبويد ميبيند، است دارای حواس که پديده هارالمس ميکند،

ابزارشناس، جويای کمال  عاقل، ميشود اوموجودی است انديشمند،ناطق، وبلد
اواگر دراوائل زنده گی ازنظرخلقت  بی معلومات وکم . وموجود اجتماعی وسياسی
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دچيزها را بياموزد وقادراست آموخته های خود را به ديگران تجربه است،ولی  ميتوان
طفل کسيست ، دارای استعداد تشخيص زشت و زيبا واستعدادفايق آمدن . منتقل کند

پديده ها دخالت کند،وواقيعتهارابه نفع خود ميتواند دراو.برهمه زشتيها وزيبايی ها
رای اينکه ازضعف ضعيف وناتوان است وب موجود اوظاهرًا .واجتماعش تغيردهد

دوران  طفوليت رهايی يابد نيازبه گذشت وقت وزمان  دارد وميبينيم که دوران 
طفوليت اوتارسيدن به سن بلوغ ازهمه موجودات ديگر طوالنی تراست،ولی او  از 

آنچه درباره . همه موجودات ديگر مجهز تر است يعنی قادر به ياد گرفتن و ياد  دادن 
ميتوان به اين نتيجه رسيد که طفل دارای  فطرت ياساخت  حقوق طفل نگارش يافت 
  .طبيعی مخصوص است

ودر هنگام تولد وبعد ازآن تواناييها واستعداادهای آنرا دارد که فرد نيک وصالح بارآيد 
اگر طفل درفضايی سالم .ويا بر عکس ادم بدوفاسد شود وصفات شيطانی پيدا کند

قرار گيردوحقوقش درنظرگرفته شود به  پرورش يابد و فرصتهای الزم دراختيارش
  . يقين در آينده ادم نيک وصالح بار خواهد آمد 

اطفال دردوره های معين :ميگويد)horrocks(يکی ازروان شناسان بنام هاروکس 
زنده گی به تجربه های محدود خود فکرميکنند،همه چيزرا ميدانند ،اما هيچ چيزی  

اند   امابا واقيعت روبرو اند،آنها مستگی ميکنند،  رانميدانند،آنها دررويا وتخيل زنده
  .هوشيار و خوابيدۀ اند بيدار

خالصه اينکه هرطفل دارای حقوق وخصوصياتی است به اين شرح که بايد به آن 
  :توجه صورت گيرد 

  .هرطفل بايد از دورۀ طفوليت خود لذت ببرد •
گرددومسولين امور هرطفل بايدازحق ذاتی وطبعی خود درايام طفوليت برخوردار •

  .اين حقوق را تشخيص ودر اعادۀ آن اقدام نمايند 
رشدونمو طفل بايد در محيطی  صورت  گيرد که  در آن محبت وامنيت موجود  •

  .باشد
  :مبحث سوم •
اين يک حقيقت مسلم است که در گذشته اطفال  از  :حقوق طفل درعهد جاهليت  •

رادوار گذشته برخورد  غير انسانی هرگونه حق مدنی وطبيعی خويش محروم بوده ود
) 374(چنانچه در روم  باستان تا سال .ستاير عادالنه با اطفال صورت گرفته وغ

اطفال درقرون وسطی .ميشدن اطفال حق قانونی والدين شمرده ازبين بردن وکشت
بزرگان به شوروشوق .ساخت دست انسان ميگرديدند بيشترقربانی خدايان وبتهای

اطفال خود را درپای بتها  قربانی ميکردند و آنان که از خودفرزند وعالقه فراوان 
تها سر از جان شان جدا نداشتند اطفال ديگران راميخريدند  و در برابر ب
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اثنای قربانی شدن والدين نيز بدون ريختن قطره اشکی شاهد وناظراين  در.ميکردند
ه شکايت ميکرد يا  ناله از اگر احيانًا برخی از والدين در اين زمين.ماجرا ميبودند 

 .  خود سر ميداد ، ميبايست توبه ميكرد واز اين عمل خود عذرميخواست
اوضاع ناگوار وتأسف آور اطفال درقرن های متمادی ادامه پيدا کردودرچنين اوضاع 
آشفته عدم توجه به وضع زنده گی اطفال بحيث يک موجود انسانی با شدت هرچه 

  .تمامتر ادامه داشت 
چنان قابل ياد آوری است که اوضاع تأسف  آور و  ناگوار در قرن های متمادی وهم

همچنان ادامه پيدا کردودرچنين اوضاع آشفته ونا بسامان عدم توجه به وضع زنده گی 
 .اطفال بحيث يک موجود انسانی باشدت همچنان ادامه داشت

   :حقوق اطفال در دورۀ رنسانس 
به زنده گی اطفال توجه صورت گرفت ونگرش ) دورۀ رنسانس (با آغاز عصرجديد 

های تازۀدر باره آنان بوجود آمد  هر چند  دردوره های بعدی نيزتا قرن هژده ونزده 
شاهدنگرش هاورفتار های وحشيانه در برابر اطفال بوده ايم،ولی بااين همه مشکالت 

يافت و وضع زنده گی وتوجه به نياز مندی های دوران طفوليت  روزبه روزبهبود 
برای اولين  1924درسال . مسائل حقوقی اطفال  درمحراق توجه ملل قرارگرفت 

مرتبه در باره حقوق ورفاه اطفال در ژنيو اعالميه به تصويب وبه رسميت شناخته شد 
 نظر به اينکه کودک به علت عدم تکامل رشد بدنی وفکری،قبل وبعد ازتولد به. 

نظر به . نونی مناسب ميباشد نيازمند استمراقبت وتوجه خاص که شامل حمايت قا
 1924اينکه نياز به چنين مراقبت وحمايت خاص دراعالميه ژنوحقوق کودک  سال 

آمده است ودراعالميه جهانی حقوق بشر ودر مرامنامه های بنيادهای  تخصصی 
  .سازمان های بين المللی مربوط  به رفاه  کودکان به  رسميت شناخته شده است

آن اعالميه جهانی حقوق طفل مصوب اجالس عمومی  سازمان  ملل متحد به تعقيب 
در ده اصل به تصويب رسيدوبه مقام وشخصيت  طفل توجه 1959دربيست نومبر 

ازپدران و مادران  وزنان ومردان بعنوان افراد جامه ، سازمان .  الزم صورت گرفت
وق را به رسميت های داوطلب، مقامات محلی ودولت ها خواستار است تا اين حق

شناخته ودرجهت رعايت اين حقوق از طريق قوانين و ساير تمهيداتی که به تدريج با 
  : ورزند توجه با اصول زير تدبير ميگردند  اهتمام

  :اصل اول
همه کودکان بدون .کودک بايد از کليه حقو ق مندرج در اين اعالميه برخوردار شود 

د، رنگ،زبان،دين،عقايد سياسی يا ساير استثنا وتبعيض وبدون در نظرگرفتن نژا
عقايد،منشاء اجتماعی يا ملی ،ثروت،تولدوياويژه گيهای فردی ديگر يا خانواده گی 

  .مشمول اين حقوق ميشوند
  : اصل دوم 
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کودک بايد از حمايت ويژه برخوردار شود و امکانات ووسايل ضروری جهت 
وطبيعی و درمحيط آزاد و  اخالقی واجتماعی وی به نحوی سالم،پرورش بدنی،فکری

وضع قوانينی بدين  در.ذيربط در اختيار وی قرار گيرد محترم  توسط قانون يا مراجع
  . منظور منافع کودکان بايد باالترين اولويت راداشته باشد

  :اصل سوم
  .کودک بايد از بدو تولد صاحب اسم ومليت گردد

  : اصل چهارم
درمحيط سالم پرورش يابد و بدين منظور .ددکودک بايد ازامنيت اجتماعی بهره مند گر

کودکان ومادران بايد از مراقبت وحمايت خاص که شامل  توجه  کافی پيش و بعد از 
کودک بايد امکان بر خورداری ازتغذيه . تولد ميشود ، بهره مند شود 

  .،مسکن،تفريحات وخدمات پزشکی مناسب را داشته باشد
  :اصل پنجم

فکری يااجتماعی معلول است بايد تحت توجه خاص، کودکی که ازلحاظ بدنی، 
  .آموزش و مراقبت الزم متناسب با وضع خاص وی، قرار گيرد

  :اصل ششم
کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصيت اش نياز به محبت و تفاهم دارد وبايد 
حتی  االمکان  تحت توجه وسرپرستی والدين  خود و به هر صورت  درفضای پر 

کودک خورد سال رابجز در موارد . ت اخالقی و مادی پرورش يابدمحبت در امني
جامعه و مقامات  اجتماعی مؤظف اندکه نسبت به .  استثنايی، نبايد از مادر  جدا کرد 

کمکهای نقدی . کودکان بدون خانواده وکودکان بی بضاعت توجه خاص مبذول دارند
 .نواده های پر جميعتدولت و ديگرتسهيالت جهت تأمين و نگهداری فرزندان خا

  
  :اصل هفتم

کودک بايد از آموزش رايگان واجباری ، حد اقل در مدارج ابتدايی  بهره مند 
وازدياد فرهنگ  کودک بايد ازآموزشی بهره مند شود که درجهت پيشبرد.گردد

قضاوت  رايط  مساوی  بتواند  استعداد،چنان سازنده باشد که در شعمومی او بوده و 
مفيد برای  خود را پرورش  داده  و فرد ؤليت  اخالقی و اجتماعی،درک مس فردی
هنمای مسؤلين امور مصالح کودک بايدر درامرآموزش ورهبری کودک،.شود هجامع
کودک بايد از امکانات .ؤليتی در درجه اول به عهده والدين ميباشدچنين مس. باشد

برخوردار و آمده،ا کامل برای بازی و تفريح با همان اهدافيکه  در موردآموزش
حقوق را  نمايند تا امکان استفاده از اين جامعه و مقامات اجتماعی بايد کوشش. گردد

  .رايج سازند
  :اصل هشتم
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  کودک بايد در هر شرايطی جزء اولين کسانی باشد که از حمايت و تسهيالت
  .بهره مند گردد

  :اصل نهم
کودک . ثمار  حمايت  شودشقاوت و  استيد در برابر هرگونه غفلت ،ظلم ، کودک با

کودک نبايد قبل از رسيدن به حد اقل سن . نبايد به هر شکلی وسيله مبادله قرار گيرد
مناسب به استخدام در آيد و نبايد به هيچ وجه امکان ويا اجازه استخدام کودک در کار 

ويا باعث اختالل رشد بدنی بسالمت ويا آموزش وی لطمه  زده  های داده شود که
  .ويا اخالقی وی گر دد ،فکری

  :اصل دهم
کودک  بايد در مقابل هرگونه  اعمال و رفتاريکه  ترويج  تبعيضات نژادی ، مذهبی و 

کودک بايد با  روحيۀ  پرتفاهم ،گذشت،معتقد  . غيره را ممکن می سازد ، حمايت شود 
و  يیاوبا آگاهی کامل بر اين که توان  به دوستی بين مردم، صلح و برادری جهانی

( وبعدًاکنوانسيون. اش شود ، پرورش يابد استعداد وی  بايد وقف  خدمت به همنوع
حقوق طفل مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاريخ بيست نومبر ) ميثاق 
ماده ميباشد  54اين کنوانسيون دارای يک مقدمه و. ميالدی به تصويب رسيد 1989

ماده آن در باره چگونگی اجرا  13و  ماده آن حقوق طفل را مطرح  ميسازد 41که 
آن درهر کشور است اين کنوانسيون چهارزمينۀ اصلی را در رابطه با اطفال مورد 

  .بقای حيات، رشد ، حمايت و مشارکت :توجه قرار ميدهد که عبارتنداز 
  :مبحث چهارم

اسالم به عنوان کاملترين دين الهی درباره حقوق اطفال : اسالم ورعايت حقوق طفل
ت را گذاشته است زيرااسالم دوره طفوليارشادات ورهنمائی های فراوان به ارمغان 

رآن مجيد ی ها ومحبت ترسيم ميکند آيات قيدنيای دلپذير کامل شادی ها زيبا چون
به ) البلد ( به اطفال است چنانچه خداوند درسوره » ج«نشان دهنده عشق خداوند
  .اطفال سوگند ياد ميکنند

مال وفرزندان زينت ( ميفرمايد  46درآيه ) الکهف ( درسوره  همچنان خداوند
پيغمبراسالم دنيای طفوليت را مانند بهشت تصورکرده است وميفرمايند ) دنيااست 

  .اطفال پروانه های بهشت اند
تعاليم اسالمی عالی ترين نوع توجه را به اطفال مرعی نموده است وپدران را 

ه است قلب پيغمبراسالم ازفقروفاقه منع کردازکشتن فرزندان شان به خاطرترس 
سرشارمحبت به اطفال بوده است وروايت شده »صلی اهللا عليه وسلم«حضرت محمد

 ناگهان کردنديمی ران سخن است که روزی پيغمبراسالم به منبرنشسته برای مردم
ی وشخص رونديم هرا مردم انيم که دنديد را»  رض«  نيوحس حسن شانی ها نواسه
 آن استقبال وبه آمده نيوازمنبرپائ کرده قطع خودرا سخنان حضرت کنديبازم را راه
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  : وگفت منبررفتی باال گرفت لغدرب هردورا رفت دوطفل
 ديوترد شک بدون.باشديم تان امتحان باعث تان وفرزندان مال کهی درست به مردمی ا

 رديگ صورت گونه به ديبا حقوق نيا است حقوقی دارا اسالم نيمب نيد دگاهيازد طفل
 صدمه باعث که شودی گ دهيرس آن بهی وازراها باشد انيدرم طفل ومنافع مصالح که

 وخود است بهيوج کي اسالم دگاهيازد طفل حقوق کهيازآنجائ .اونگردد به ولطمه
ی اريبس منشا حقوق تيرعا عدم رايز فراستيوک عقوبت هيما فهيوظ درانجامی دار

  . است براطفال وصدمه هوشکنج سؤرفتارها,های ازنابسامان
 که باشند داشته توجه نيا به ديبا افرادجامعه اسائريو نيوالد استی آور ادي قابل

 خداوند رايز احساس کي نه است فهيوظ کي طفل حقوقی ادا اسالم نيمب نيازنظرد
 شناخته مسئول راستا نيدرا وآنهارا گذاشته بزرگساالن بدوش ار فهيوظ نيا» ج«

 بًايتقر که شده وضع طفل حقوقی برا نيقوان درصدراسالم که اشتد توجه ديبا است
 اسالم. رسنديم آن به اندک اندکی بشر بشروجامعه قرن ازچهارده شيب

 را ازآنهای برخ که است انسان هيوترب رشد دوره نيمهمتر که تيطفول درسراسردوره
  .مينمائيذکرم فشرده بصورت

 دارد وجود دستورها سلسله کياسالم ی ومعم نيقوان در:اطفال ازقتلی ريجلوگ: اول
 نديفرمايم 21 هيآ اسراء درسوره ميکر قرآن چنانچنه بشراست اتيح دهنده نشان که
 ميدهيمی روز وشما آنها مابه دينکشی گ فقروگرسنه ازترس خودرا فرزندان(
  )است بزرگی خطا آنها راکشتنيز,
ی تلق شان طفلی وبقا اتيح حفظ نيمسئول عنوان به را پدرومادر اسالم نيمب نيد
ی پرستاری ازو پدرومادر توسط ديبا که استی امانت طفل اساس نيبرا که دينمايم

 مواظبت, ی نگهدار درمورد نيرمسئوليوسائ پدرومادر اسالم نيدی رابرمبنايز, شوند
  .اند جوابده»  ج«  خداوند نزد به خود ازطفل ومراقبت

 دعوت اتيح درعرصه پدرومادراورا که استی مهمان طفل تيدرحق:اطفال رشيپذ 
 واضح نداشته نقش خودی ضيامري سالمت تيجنس نشيآفر نوع درمورد است کرده
  .است مظلوم هيناح نيدرا که است
 بناًء ديآی م عمل به او درحق که استی ستم او بهی اعتنائی وب مهمان نيا رشيپذ عدم
 رايپذ ادختريپسر بايازي شتز,  وبيامعي سالم است کهی وجنس هرشکل به اورا ديبا
 است درطفل مطلوب تيوشخص جاديا عوامل نيتری ازاساس طفل رفتنيپذ .دش
 است ممکن نديبی نم رشيپذ مورد ليافاميو درجامعه خودرا که راطفليز

 شيردرپ رای وناسازگار پرخشگرانه موضوع ايو شودی نيب خودکم دچاراحساس
 دراوپروشی وبزرگ عظمت احساس تا رفتيپذ را طفل ديبا موضوع نيبرهم بنا رديگ
 واورا پندارديم جامعه مند ارزش عضو مانند را طفل اسالم نيد سبب نيبد ابدي

  .دانديم گرانيد تيوحما رشيپذ مستحق
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ی معرف احترام وموردی گرامی راموجودطفل  ميکر قرآن: احترام حق
ی وبرتر لتيفض اوندخدی ا دهيازآفری اريبربس آدمی بن که)آدم یولقدکرمنابن.(کنديم

ی مهری ب مورد دينبا است»  ج«  خداوند تيوعنا ميتکر مورد کهی کس بنابرآن. دارد
 اهانت مورد اورا ندارند حق ومادران پدرانی وحت باشد گرانيدی اعتنائی وب

 تيعنا نه اوست حق طفل به احترام قتيدرحق دهديدستورم اسالم رايز قراردهند
  . بردارند گام آن قيدرطر ديبا که طلبديم نيزوالدامرا نيا گرانيادي نيوالد
 خواسته باشديرميپذ امکانی ماد مسائل آوردن بافراهم طفلی جسمانی نمو: غذا حق
 ومسکن هوا,  آب, ی کاف الصحه وحفظ باغذا طفلی ونمو رشد دينما اشباع اورای بدن
 نيبروالدی حتی ازنظرغذائ پس ديآيم بدست آن وامسالی باز،استراحت,  خواب, 

 انسانی ازهايازنی کي تيفعالی باز حق،کنند نيتام اواری های ازمندين که است الزم
 طفل که نظراند نيا به دانشمندان اکثرًا است بودهی وبدنی جسم وتکامل رشد اساس به

 آن بهی بازی طورکل به بناًء کنديمی باز وخوب خوابديم خوب خورديم خوب سالم
 آنی نهائ جهينت به آنکه بدون دهديم انجام بردن لذتی برا فلط که شوديم گفتهی تيفعال
  .منتظرباشد ايو باشد داشته توجه
ی گ زندهی باباز طفل اواست برفطرت ومنطبقی عيطب تيفعال کي اطفالی برای باز
 اگرما بنابرآن دارد آن دادن انجامی برا انيپای بی وانرژ برديم لذت ازآن کنديم

 قتيدرحق ميکن ممانعت کردنی ازباز را طفل -طفل دخوی گ وآسوده بخاطرآرام
 پس ميا ساخته خودی گ آسودهی فدا اورا سعادت مينمود عمل اوی انسان فطرت خالف
 انجامی برای گ زنده هياول دردوران طفل اسالم نيمب نيد درمنطق که است سبب نيهم
 نهيزم شتريب هرچه تا دينمايم توسعه نيوالدی برا اسالم نيمب نيد است آزادی باز

ی باز که است قتيحق کي نيا رايز آورند فراهم اطفالی بازی برا را وفرصت
 گسترش زباعثينی باز وسائل حال نيودرع دارد همرا ولذتی شاد اطفالی گ درزنده
  .شوديم طفلی آگاه سطح
 بايز نام ازتولد پس که نستيا نيدربرابروالد طفل گرازحقوقيدی کي: نام داشتن حق

 کند انتخاب خود فرزندی برا ازنندهيو زشت اگرپدرنام نندياوبرگزی برای نديوخوشا
 منزله به خوب نام رايز است کرده وارد لطمه او تيثيوح تيشخص به قتيدرحق
  .اواست واعتبار تيثيح

 را نيوالد رغبت که شود دهيبرگزی نام ديبا طفلی برا نخست اسالم نيمب نيازنظرد
 وافتخارکندی سرفراز احساس خود ازاسم ندهيدرآ طفل کهنيا ًايثان دهد نشان طفل به
 ديتاک نيبرا وهمواره کردهی اديزی ها توجه طفلی نامگذار درموضوع اسالم نيد

 که است شده تيروا چنانچه ندينما انتخاب کوين نام فرزندانی برا ديبا که است نموده
 ستهيناشا صورتب تيجاهل دردوره که را ازافرادی اريبس نام غمبراسالميپ حضرت
  .کرد عوض بود شده گذاشته
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 است والدين دست در همه از نخست طفل سرنوشت آنجائيكه از:  تربيه و تعليم حق
 ندميدا پدر اساسي وظايف از اول مرحله در را طفل ساختن سواد با اسالم پيغمبر
 مسلح حيات عرصه در مبارزه جهت و آند حاصل غلبه زندگي به فرزند اينكه براي
 اسالم پيغمبر آه را ابتدائي تعليمات لذا نيست علم از تر نيرومند صالح هيچ و شدبا

 آشور اآثر در اآنون و است آرده معرفي نوشتن و خواندن اصالح عنوان به آنرا
 به اسالم برآن بنا. ميشود شمرده طفل حقوق جمله از و است اجباري جهان هاي

  .  باشد علم لتحصي و جستجو در آه ميدهد دستور مسلمانان
 يا جنس به فريضه اين و دانسته فرض مسلمان زن و مرد باالي را علم طلب دين اين

  .  نميداند متعلق خاص گروهي
 الصحه  حفظ باره در مرتبه سي از بيشتر مجيد قرآن در نقطه دو : الصحه حفظ حق
  . است شده آور ياد پاآي و

 شده اشاراتي نظافت و پاآيزگي به رابطه در شريف احاديث از بسياري در همچنان
 و نظافت اينكه از بناًء است ايمان نصف نظافت است آمده حديث در چنانچه است

 نيز او سالمت مهم عوامل از است طفل اساسي هاي مندي نياز از يكي جسمي صحت
 هاي دوره به نسبت طفوليت دوران در الصحه حفظ رعايت.  ميشود محسوب
 سالگي شش الي يك بين سنين طب دآتوران از بسياري ازير ميشود پنداشته ضروري

 از  جلوگيري براي را الصحه حفظ رعايت سبب همين از ميدانند پزيري آسيب سن را
  . مينمايند جيحرت دوره اين در گوناگون امراض

 دانسته واجب را اطفال داري نگه و مراقبت اسالم مبين دين: داري نگه و مراقبت حق
 نشود مراقبت طفل از است،اگر مرسوم››  حضانت‹‹  اصطالح هب شرعي علوم در و
 سبب همين به رفت خواهد بين از آه مسلمًا شود گذاشته مراقبت بدون حالت حين او و

 آن به او زمانيكه تا اطفال مراقبت تربيه و تعليم به توجه اسالم ديدگاه از آه است
  . است واجب دارد احتياج
 بناًء ميباشد ) ج ( خداوند هاي نعمت از راسه و ترس مقابل در امنيت : امنيت حق

 بدون دارد حق طفل است اطفال بخصوص و همگان نياز مورد ترديد بدون امنيت
 راحت مالكيت نظر از نيفتد خطر به اش سالمت و آند زندگي سر درد و مزاحمت

 و حق اين او از نتواند آسي و نشود ربوده او دست از است او آن از هرچه و باشد
  . آند سلب را امتياز
 از را خود آه ميدارد وا را او و ميكشاند گاه پناه جستجوي به را طفل امنيت به نياز

  مورد در حتي باشد فاعي د هاي جنبه آشف صدد در هميشه و دارد نگه دور خطرات
 نا هاي صحنه تا بگذارد چشمان روي را خود هاي دست ميكند آوشش امنيت تامين
 خطر از و بوده دور ترس و راسه عوامل از و نكند مشاهده را احتنار و آرام

 تامين مختلف هاي  راه طريق از خودرا امنيت هرآس سازد برآنار را خود درگيري
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 وابسته طريق از بعضي و شدن پنهان راه از گروهي فرار هاي راه از برخي ميكند
 خود والدين محبت آه ندمينماي پافشاري موضوع اين بر اطفال اينكه ديگران به شدن
 رشد نياز امنيت حقيقت در است آنها خواهي امنيت از جلوه خود ندهند دست از را

 نگراني و عصبانيت ، تشويش ، ناراحتي ، ترس عوامل و ميكند تامين را طفل طبيعي
   ميبرد ازبين اورا دائمي رشد جريان
 والدين آيند مي بدنيا يحقوق سلسله يك با بايد اطفال ميدانيم طوريكه:  عدالت حق

 است اين حقوق اين  از يكي آنند تامين را حقوق اين اند ناگزير دولتي مسئولين وسائر
 رسمي وظيفه از گريز نوع والدين تبعيض شود گرفته آار عدالت از طفل مورد در آه
 نخواهد طفل پيشگاه در آن گوئي جواب به قادر والدين فطعًا آه است اطفال حق در
  . بود
 بناًء دارد بسزائي تاثير او روحي آرامش در امر اين و است عدالت خواستار طفل

 وخواهرانش براداران بين او پيش اگر يا و شود هيتنب است نداده انجام آاريكه بخاطر
 جانب و رفداريط او تر بزرگ برادر نمود تنبه و سرزنش را وي افتد براه دعوي
 سوء تاثيرات طفل روان باالي  گرديده لقيت عدالتي بي نوع يك اين آه آند داري

  .ميگزارد
       

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یملکز نثاراحمدی قاض
  
   

  یمدن وقانونی اسالم فقه در طالق أحکام
  پنجم بخش
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   :طالق در استثناء:  ستميب موضوع
  .ی وکل عام حکم کي از استی زيچ کردن وجدا انداختن رونيب استثناء

  نيای گاه. است موجود استثناء وسنت قرآن ودر است حيصح استثناء زين طالق در
ی  م واقع ئتيمش الفاظ به استثناءی  وگاه ، دهدی می رو وشمارش عدد در استثناء
   :است الزم ريز طيشرا وجود شود واقع عدد در استثناء اگر.  شود
  . فتدين وفاصله باشد طالق لفظ به وستهيپ استثناء دي با: اول
 اندازه به دينبا شودی م جدا کهی زيچی عني رديگ بر در را منهی مستثن دينبا:   دوم
 در را منهی مستثن عدد دينبا شدهی مستثن عددی عني ، باشد است  شده گفته کهی زيچ

 ني،امگر سه طالق نهی هست طالق سه تو:ديبگو که مثل باشد نيچن  واگر رديبرگ
  .دارد وجود منهی مستثنی برای مستثن استغراق چون ستين درست استثناء
ی ا وفاصله طالق دو مگر اي طالق کی يهست طالق سه تو ديبگوی شخص اگر پس
 طالق کي دوم حالت ودر شودی م واقع طالق دو اول حالت ،در نباشد تا دو  نيا نيب

  .شودی م واقع
ی  م واقع طالق سه حالت نيا در طالق سه مگری هست طالق  سه تو:  ديبگو اگر اما
  .شود
 اهللا اگری ا شده داده طالق تو:  ديبگو که ان مثل شود واقع ئتيمش در استثناء  اگر اما

 به چون شودی  نم واقع طالق حالت  نيا شاءاهللا،در انی هست طالق ديبگو ايو بخواهد
 احناف نزد در ، است نکاحی بقا واصل ميدانی نم آن به را خدا ئتيمش وجود قتيحق

 باشد طالق لفظ از قبل واگر باشد طالق لفظ از بعد اهللا شاء ان کلمه که است شرط
  . شودی نم واقع طالقی شافع امام نزد ودر شودی م واقع طالق

 من: " ديفرمای م که است )ص(  اهللا رسول قول استثناء در طالق وقوع عدم ليدل
ی عني" .  هيعل فالحنث  به متصالی  تعال اهللا شاء  ان  وقال عتاق أو طالقب حلف
 شودی نم واقع آن وعتق طالق کرد اهللا شاء ان جمله به معلق را وعتاق طالق کهيکس

 است دانسته حسن را ثيحد نيای وترمذ ، کرده تيروا سنن اصحاب را ثيحد نيا.

.13  
  بائن وطالقی رجع طالق:  کمي ستيب موضوع
ه بی و وبرگرداندن بزن مراجعت آن از بعد که – استی رجع اي طالقی کل بطور

 وشوهر زنی جدائ که – باشدی م بائن طالق اي – است ممکن نکاح عصمت ريز
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 ميتقسی کبر بائن وطالقی صغر بائن بطالق زين بائن طالق – استی قطع آن بدنبال
 ريز بشرح که دارد را خود خاص حکم فوق  در مذکور اقسام از کيهر. شودی م
  . گرددی م انيب

  :          ی رجع طالق   - اول
ی و بای قيحق بطور که خود همسر درباره  را آن شوهر که استی طالقی رجع طالق

 ومسبوق. باشدی زيچ اي مال برابر در  نکهيا بدون کندی م اعمال است شده همبستر
  لهيوس طالق نيا خواه  علماء رجمهو نظر در. باشد کيب مسبوق اتنهاي نباشد بطالق
ی حنف مذهب در اما. کندی نم فرق باشد شده واقعی کنائ الفاظ لهيوس اي حيصر الفاظ
 واقعی رجع طالق)  واحدة وأنت رحمکی واستبرئی اعتد( ی کنائ الفاظ در طفق
  .شوديم واقع بائن طالقی کنائ الفاظی باق بهاما شوديم

 همبستر اگر اي باشد نشده همبستری و با که خود بزن نسبت شوهر گاه هر نيا بنابر
 همه  در باشد بائن طالق اي باشد ثالثه طالق اي دهد طالق را او  مال برابر در شده
  .باشدی نم ممکن بزن رجوع آن وبدنبال.  ستينی رجع طالق نيا احوال نيا

 اي شوهر وزندان حبس اي شوهر بتيغ اي شوهر در بيع بسبب  کهی طالق  وهمچنان
ی م بشمار بائن طالق رديگی م وصورت گرددی م واقع وضرر انيز از زيپرهی برا
  .رود
 حيتسر أو بمعروف فإمساک مرتان الطالق:"  است مبارکه هيآ اين مطلب نيا ليدل

   14." نبإحسا
 ديبا اي ستين زيجا مراجعت گريد بار دو آن از بعد است دوبار)ی رجع( طالقی عني

 کند راآزاد او ستهيشا وبطوری کين به ايو دارد  نگاه ستهيشا وبطوری کين به را زن
  .شود جدا او واز
  که آنست است وشريعت آنرا جواز داده داده رخصت بدان) ج( خداوند کهی طالقی عني

 از وبعد اول طالق از بعد که باشد زيجا شوهری وبرا رديگ صورت وبدفعات جيبتدر
 ستهيشا وطور کند رجوع الق شده اشهمسرش ط  به شد مانيپش اگر دوم طالق
. کند معاشرتی  و بای کين وبه برگرداند شيخو بنکاح را واو دارد  نگاه را او کويون

  . باشدی رجع طالق که دارد را حق نيا شوهری وقت البته
 کتمني أن لهن حليوال قروء ثالثة بأنفسهن تربصني المطلقاتو:"ديفرمايم) ج( خداوند

 ذلکی ف بردهن أحق وبعولتهن اآلخر وميوال باهللا ؤمني کن إن امهنأرحی ف اهللا خلق ما
 عادت بار سه مدت به طالق از بعد ديبا مطلقه وزنان( 15. ..."إصالحا أرادوا إن

 پنهان که شانيای برا ستين وروا بکشند انتظار ضيح از شدن پاک بار سه ايو ماهانه
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 اگر شانيا وبطون ارحام در کرده دايوپ نموده خلق) ج( اهللا که را آنچه کنندی ومخف
قبل  که هستند مستحق وحقدار شان وشوهران آخرت وروز اهللا به دارند مانيا شانيا

 صلح اراده نهايا اگر مدت  نيا در کنند رجوع  شانيبإ دوباره) عدت(از عدت 
  ).دارند را واصالح

 به:  تگف) رض( عمر به)  ص(امبريپ  که است  آمده زين  هيعل متفق ثيحد ودر
  . کند مراجعه بزنش  که امرکن  عبداهللا
  شده ثابت ميکر قرآن بنصی رجع طالق از گذشت کهی ا گانه سه حاالتی استثنا اما

 بطور هم از وشوهر  زنی جدائ موجب.  باشد طالق سه مکمل کهی طالق:  است
 او تواندی  نم واو است حرام شوهر بر طالق نيا از  بعد زن نيا گريود استی قطع
ی گريد شوهر ليتحل قصد بدون نکهيا مگر آورد در شيخو نکاح ريبز مجددا را
ی برا او مجدد نکاح عدهی انقضا از بعد که رديبگ طالق او  از وبعدا کند ارياخت

 لهمن بعد   تحل فال طلقها إنف: "ديفرمای م) ج( خداوند.  است مانع بال اولش شوهر
  16" .  رهيزوجاغ تنکحی حت
 شوهری برا طالق سه از بعد زن نيا گريد داد سوم طالق را خود زن هرشو هرگاه( 

ی م او از طالق از بعد سپس کند ارياختی گريشوهرد نکهيا مگر ستين حالل خود
  .)ديآ در نکاح بعقد تواند

ی برااين طالق  از بعد داد طالق را آن سوم باری برای اول طالق دو از بعد اگری عني
  .کند ازدواجی گريد باشخصی حيصح نکاح با نکهيا مگر ستين حالل شوهرش
 گرددی م وشوهر زنی قطعی جدائ موجب رديگ صورتی همبستر از شيپ اگر طالق
 است سريم عده حال در تنها بزن ومراجعت نداردی ا  عده حالت  نيدرا زن  چون
  . ستين سريم مراجعت نباشد عدهی وقت

 قبل من طلقتموهن ثم المؤمنات حتمکن إذا نواآم نيالذ هايأ اي: " ديفرمای م) ج( خداوند
 17"ًاليجم سراحًا وسرحوهن فمتعوهن تعتدونها عدًة من هنيعل لکم فما تمسوهن أن
 وقبل ديکرد ازدواج را  مانيا با زنان کهی هنگام ديا آورده  مانيا کهی کسانی ای عني
 آنرا حساب ديهبخوا که ستين آنها بر شمای برای ا عده ديداد طالق شدن همبستر از

 رها را آنهای  ا ستهيشا طرز وبه ديساز مند بهرهی مناسب هيهد رابا آنها ، ديدار نگاه
  .ديکن
ی جدائ موجب طالق شود داده طالقی و با ازخلوت وبعدی همبستر از شيپ کهی زن
 کنيل است واجبی و بر عده اطيحت ای برای ول است بائن  وطالق استی قطع

  . ستين حيصحی  و به مراجعت
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 شوهر بند از را شيخو نفسی وپولی مال لهيبوس وزن باشد مال برابر در  کهی وطالق
 تا داده را مال  نيا چون. استی قطعی جدائ وموجب است بائن طالق نيا ، سازد رها

 وبائنی قطع طالق که استی وقت نيوا برهاند را وخود  سازد آزاد را شيخو عصمت
   باشد

"  به افتدت مايف همايعل جناح فال اهللا حدود مايقي أال خفتم فإن: "ديفرمای  م) ج( خداوند
ی گناه دينکن تيرعا رای اله حدود  که ديداشت ميب مؤمنان  گروهی ا اگر پس 18.

  ...).رديبگ طالق آن برابر در و بپردازدی وعوض هيفد زن که ستين شانيبرا
  ی رجع طالق حکم:  الف
 عقد طالق نيا چون رديگ بهره زنش از رشوه که ستين  نيا مانعی رجع طالق
 استی باق هنوز زن بر شوهر تيوملک بردی نم نيب ازی بکل رای وزناشوئ ازدواج
 خواهدی جدائ سبب طالق  نيا چه اگر گذاردی نمی بجای ريتاث آن  بودن حالل ودر
 وتا شودی م مترتب آن بر وحرمتی جدائ اثر که است عدهی انقضا از پسی ول بود
 وعدم عدهی انقضا از وپس ستين مترتب برآن اثر نيا  است عده در زن که یزمان

ی م جدا او ازی قطع بطور وزن گرددی م مترتب آن بر حرمت اثری بو مراجعت
 هرگاه ستين زن از شوهری وبرخورداری بهرمند مانعی رجع طالق نيا بنابر.  شود
  .بردی م ثار او ازی گريد رديبم دو آن ازی کي عدهی انقضا از شيپ

  .شودی م ملحق بدان زين اليوا وظهار وطالق باشدی م واجب زن ونفقه
 مرگ  آن  مهلت  که شودينمی ا هيمهر پرداخت وقت دنيرس سر موجبی رجع طالق

 ووقت سردی م هيمهر ماندهيباق پرداخت مهلت عدهی انقضا از پس بلکه باشد طالق اي
 است شوهر حق عده مدت در زن به جعتمرا. که باقيمانده مهررا به پردازد است آن
 ببرد نيب از را  حق نيا تواندی نم شوهر لذا است دادهی و به شريعت را حق نيوا

 را وزن شود مانيپش تواندی  م ستين ميبرا رجعت حق گريد:  ديبگو اگر نيا بنابر
 أحق وبعولتهن:" ديفرمای م) ج(خداوند چون.  برگرداند شيخو نکاح ريز به مجددا
  19" . ذلکی ف دهنبر
 عصمت ريز به را آنان که هستند گرانيد از تر ستهيشا انشان شوهر عده مدت در( 

. باشد شوهر حق زن به مجدد ورجوع مراجعت گاه هر پس). گردانند بر شيخو  نکاح
 به حق نيوا ندارد زنی ول بهی ازيون ستين شرط آن از زنی وآگاه تيرضا

 وگواه کنند استفاده آن از توانندی م پس"  بردهن حقأ وبعولتهن: "  شده داده شوهران
 انکار را آن بعدا  زن تا  است کويون دهيپسند چه اگر ستين شرط زين برآن گرفتن

                                                      
  .229 تيآ بقره سوره - 18
  .228 تيآ بقره سوره - 19

ACKU



...أحکام طالق درفقه اسالمی و قضاء 
 

 
45 

 

 وأشهدوا: " ديفرمای م) ج( خداوند رايز است کرده مراجعت او به شوهرش که نکند
  ).ديريگب گواه را خودتان از عادل نفر دو" (  منکم عدلی ذو

 تو بهی عني"  راجعتک: "  ديبگو نکهيا مثل باشد قول به تواندی م زن به عتمراج
 موجبات اي کندی همبستری و به نکهيا مثل باشد عمل لهيوس به اي کردم مراجعت
ی وباز باشهوت توام زشيوآم ومعاشرت دنيبوس مثل دهد انجامی راباوی همبستر

  .ی وشوهر زن مخصوص
 حيصر قول راه از تنها مراجعت باشد بگفتار قادر کهی کسی برا:ديگوی شافع امام
 حيصح شهوت با زشيوآم بوسه ليقب از جماع وموجبات جماع راه واز است حيصح
  . بردی م نيب از را نکاح طالق او بنظر چون ستين

 رهيوغ بوسه مثل آنی ودواع) جماع( فعل به وچه باشد بقول چه مراجعت  خالصه
  .است حيصح
 بگو: گفت عمر حضرت به) ص( امبريپی وقت گذشت قبال که فيشر ثيحد در چون
ی م وعمل وفعل قول شاملو شده ذکر مطلق ثيحد نيا.  کند مراجعت که عبداهللا به

  .اعلم واهللا شود
  است طالق شماره کاهش موجبی رجع طالق:ب
 کاهش موجبی رجع طالق.  باشدی م خود همسر بر طالق  سه مالکی شوهر هر

ی باق  طالق دو باشد  اول باری برای رجع طالق اگر نيا بنابر دشوی م طالق تعداد
 نيا آن از بعد ومراجعه ماندی می باق طالق کي باشد دوم باری برا واگر ماندی م

 واحمد ومالکی شافع امام( علما جمهور نظر در بلکه.  بردی نم نيب از را عدد کاهش
 مراجعهی و وبه برسد انيبپا اش عده نکهيا  اي بگذارد خود بحال را او شوهر  اگر)

 با ومجددا رديبگ طالق او از سپس کند ارياختی گريد شوهر خودی برا وزن. نکند
 او کردن وشوهر استی باق خود بحال طالق عدد کاهش نيا دينما نکاح اولش شوهر
ت که شوهر واين درحالتی اس نداردی اثر چگونهيه کاهش نيا  در دوم مرتبهی برا

باشد فقط بعداز طالق دوم زن را بحال خود گذاشته وعده وی وم نداده زن را طالق س
 وعده کرده طالق دو را زنشی مرد:  شد سوال خطاب بن عمر از رايز تمام شود 

 گرفته طالق او از سپس نموده ازدواجی گريد باشخص زن نيوا دهيرس انيبپا اش
  است؟ کرده ازدواج اول هر شو با ومجددا
 داردوبعد گريد طالق کي حق تنها شوهرشی عني – است طالق دو همچنان او:  گفت
 نکهيا مگر ندارد مراجعت وحق ستين اوحاللی برا گريد دهد طالق را او  اگر آن از

  نيوا کند ازدواجی و با باره دو او  از شدن ازجدا وبعد کند اريگراختيدی شوهر
 بيالمس بناو ديوسع عمرو بن اهللا وعبد ومعاذ ديوز طالبی اب بنی عل از مطلب
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اين بود نظر جمهور علماء ونظر امام ابوحنيفه را  است شده نقل زينی بصر وحسن
  20.درمسئله بعدی بيان خواهم کرد انشاء اهللا 

   بائن طالق:  دوم
 دادن طالق اي باشد طالق نيسوم – ثالثه طالق مکمل که آنست بائن طالق:  ميگفت قبال
  به همچنان احناف نزد ودر. باشد مال برابر در دادن طالق اي بازنی همبستر از شيپ

 ةيبدا در رشد ابن  علمارا جمهور نظر اما. شودی م واقع بائن طالق زينی کنائ الفاظ
ی همبستر عدم جهت از بائن طالق در نونتيوبی جدائ:" کندی م انيب نيچن المجتهد

چه  اگر ستا شدهی ناش خلع دری مال عوض جهت واز طالق سه ليتکم جهت واز
  . نکاح فسخ اي است طالق خلع  که دارند اختالف خلع باره در فقها
 آزاد زن کاملی وجدائ نونتيب موجبی وقت طالق سه  نکهيا دارندبر اتفاق علما همه
: "  ديفرمای م) ج( خداوند  رايز... باشند گرفته صورت متعدد بدفعات که گرددی م

  21.  دارند اختالف  هم با لفظ کيبا باره کيب قطال  سه باره  ودر..."  مرتان الطالق
 طالق سه مکمل  کهی کبر نونتيبی کي:  است قسم دو به طالق که است تذکر قابل
  .با الفاظ کنائی است طالق سه از کمتر طالق کهی صغر نونتيوب باشد، شده
  ی صغر نونتيب طالق حکم:  الف
 طالق نکهيا بمجرد طالق  هس از کمتری عني باشدی صغر نونتيب  اگر بائن طالق
 نيا گريد رفت نيب از ونديپ  نيا نکهيوهم بردی م نيب از رای زناشوئ ونديپ شد واقع
 عده مدت در ستين حالل شوهرشی وبرا دارد گانهيب زن حکم شوهرشی  برا زن
 اي عدهی انقضا از شيپ وشوهر زن ازی  کي واگر گردد وبرخوردار مند  بهرهی و از
 اي مرگ مهلتش کهی ا هيومهر برندی نم ارث گريازهمد چکداميه رديمب  آن از بعد

  کهی شوهر البته. رسدی م اش پرداخت موعد بائن طالق وقوع بمحض باشد طالق
 باشد نشده طالق سه هنوزی عني باشد داده طالقی صغر نونتيب بصورت را خود زن
 بدون آورد در شيخو جازدوا بعقد را او ديجد ومهر مجدد نکاح با مجددا تواندی  م
 بهمان طالق تعداد آورد در ازدواج بعقد مجددا را او هرگاه باشد ليتحل به ازين نکهيا

 دو  واگر طالق دو مالک هنوز بود داده طالق کي اگری عني  استی قبل صورت
  .باشدی م گريد طالق کي مالک باشد داده طالق
  ی کبر نونتيب بصورت بائن طالق حکم:  ب

ی برا مجدد نکاح نکهيا مگر استی صغر نونتيب مانندی بتمامی کبر تنونيب حکم
 شود همبستری و وبا کند ارياختی  گريد شوهر زن نکهيا مگر ستين زيجا شوهر
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 شوهر با مجددا تواندی م عدهی ونقضا طالق  از پس آنگاه باشد نداشته ليتحل وقصد
  . است شده طالق سه زن صورت نيا در چون کند ازدواج شياول
ی عني" .  رهيغ زوجًا تنکحی حت بعد من له فالتحل طلقها فإن"  :ديفرمای  م) ج( اهللا
ی برا زن نيا گريد گفت را طالق نياسومي کرد طالق سه را خود زن شوهر اگر

ی گريد شوهر زن نکهيا مگر ستين حيصح ومراجعت ونکاح ستين حالل شوهرش
 چون است زيجا شياول شوهری برا مجدد نکاح او از طالق از بعد که کند ارياخت
 ذوقيو لتهيعسی تذوقی حت ال: "گفت دبو شده طالق سه که رفاعه  زن به) ص( امبريپ

 را رفاعه خود شوهر به بازگشت حق ريخ نه.(ومسلمی بخار تيبروا" . لتکيعس
 ديبچش را گريهمدی جنس  مزه دو هر  کهی کن ارياخت رای گريشوهرد  نکهيا تای ندار

ی توانيم او ز ا طالق از بعد آنوقت رديگ صورتی همبستری اقعو وبصورت
  ). یکن ازدواج مجددا باشوهرت

 نونتيب از بعد علما همه باتفاق: افتهي کاهشی طالقها تعداد بردن نيب از – هدم  مساله
 از وبعد گرفت طالق او از سپس کرد ازدواج گريدی شخص با زن  گاه هری کبر

 مجدد ازدواج  نيا. کرد ازدواج مجددای و وبا برگشت اول شوهر شيپ عدهی انقضا
 گريد طالق سه مالک مجددا وشوهر آوردی م ديپد شانيبرا  رای ا تازه بودن حالل

 رفتهيپذ انيپا آن وعوارض اول ازدواج بودن حالل دوم شوهر لهيوس چون.  گرددی م
  .است رفته نيب ازی اولی طالقها وکاهش

 او از وسپس کند ارياختی گريدی شوهری صغر نونتيب  زا بعد کهی زن باره دری ول
. است اختالف کند ازدواج اول شوهر با مجددا عدتی انقضا از وبعد رديبگ طالق
 ازدواج نيوا استی کبر نونتيب حالت مثل درست وسفي وابو فهيحن ابو امام بنظر
 پس است هرفت نيب از اول ازدواج واثر گرددی م سبب رای ا تازه بودن حالل مجدد
 طالق مانند درست:  ديگوی م محمد امام. .گرددی م ديجد طالق سه مالک شوهر
 اگری عني ماندی می قبل بحالت ها طالق تعداد مجدد ازدواج از بعدی عني استی رجع
 با مجدد وازدواج گريدی شخص با کردن شوهر از پس بود داده طالق کي قبال

 طالق کي مالک بود داده طالق دو گروا است طالق دو مالک تنها شوهرش شوهرش
ی طالقها تعداد دوم شوهر با ازدواج ايآی عني اند دهينام مساله را مساله نيا است
 اي بردی م نيب از را طالق سه که همانگونه بردی م نيراازب اول شوهر افتهي کاهش

  22ر؟يخ
 ميتقس" : است آمدن نيچن وبائنی رجع  طالق درمورد 148  ماده دری مدن قانون در

  : نيوبای رجع به طالق
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 ديجد عقد رابدون رجوع حق عدت اميا در زوج که استی  طالق: ی رجع طالق
ی رجع دوطالق ايو باشدی رجع طالق کي که  است برابر.  دارد زوجه تيورضا
 ،ماده گردديم نيبا طالق  به منقلب ، شدی منقضی رجع طالق عدت کهي،رمان

)148.(  
  .ی کبر نيوبای صغر نيبا: است قسم دو به نيبا طالق

 ديجد ،مهر عقد بدون زوجه رابه رجوع حق زوج  که استی طالق:  ی صغر نيبا
  .ندارد زوجه تيورضا

 گريد بازوج ازدواج بدون ثالثه مطلقه زوجه  به زوج که استی طالق: یکبر نيبا
  .راندارد ازدواج حق ، عدت وگذشت ومفارقت

  :ی رجع طالق وآثار حکم
 طالق کي را خود مدخوله  خانم زوج اگر:  است  مالک زوج کهيها طالق عدد نقص
 کي مالک ندهيآ در نمود قاعيراا دوم طالق واگر است طالق دو مالک ندهيآ در نمود
  .گردديم  ثالثه مطلقه زوجه ، نمود واقع را گريد طالق اگر است طالق

 باشدی رجع طالق عدت اميا  در زوجه  کهيدام ما:  عدت اميا در مراجعت امکان -2
ی ومالک احنافی علما نزد همچنان ، دارد قوال زوجه به را رجوع حق   فقها اتفاق  به

  . داردهم  فعل رابه رجوع حق) رح(  وحنابله
 ،لعان ظهار ، گريد طالق قاعيا حق ،زوجی رجع طالق عدت اميا نيح در – 3
 ، دينما وفاتی رجع طالق تعد اميا در نيزوج ازی کي اگر همچنان دارد را الءي،وا

  . شوديمی جار آنها انيم ارث احکام
 ختمی و عدت اگری رجع طالق مطلقه ، عدت ختم از بعد تيزوج رابطهی انتها -4

  .151 ماده ، ندارد را رجوع حق گريد زوج، شود
  : ی صغر نيبا طالق  وآثار حکم

ی صغر نيبا قطال کهيزمان ،ی  صغر نيبا طالق مجرد به تيحل نه ملک زوال -1
 زوجه تيورضا ديجد ومهر عقد بدون ورجوع خلوت ، استمتاع زوجی برا ، شد واقع
  .153 و152 ماده.  ستين زيجا
 زوج کهي طالقها عددی رجع طالق مانند است مالک زوج کهي ها طالق عدد نقص -2

  . کنديم کم است مالک
 صورت توافق نيمع مدتی رو کهيصورت  در مؤجل مهر طالق قاعيا مجرد به -3

  ).101( ماده.  باشديم کوتاه مدت تابع ، باشد نگرفته
 ، دينما وفات عدتی اثنا در نيزوج  ازی  کي کهيزمان ، نيزوج  انيم ثراتو منع -4

  .است دهيگرد قطع تيزوج رابطه کهي بخاطر ، شودی نمی جار آنها انيم ارث احکام
  :  ی  کبر نيبا طالق وآثار حکم
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 رابطه وتمام گردديم تيوحل ملک زوال سبب ثالثه طالق ايو یکبر نيبا طالق
 حالله بدون ازدواج حق اول زوج با وزوجه رودی م نيب از عدتی استثنا به تيزوج
  .147 ماده.  ندارد

  :ی قبلی  ها طالق هدم موضوع
 دينما رجوع زوج کهيصورت دری رجع طالق مطلقه نکهيا بر دارند اتفاق کرامی علما
 رودی  نم نيب ازی قبلی ها طالق ، شود ديتجد کهيصورت دری صغر  نياب طالق ايو
.  

 صورت در دينما ازدواج دوم بازوج ثالثه مطلقه  اگر نکهيا بر دارند اتفاق همچنان
  . گردديم طالق سه مالک مجددًا اول زوج عدت وگذشت دوم زوج از طالق

  ر؟يخ اي گردانديم محو را ثالث  دون ما طالق دوم زوج ايآ که است نيا  در اختالف
 زين دوم زوج با ازدواج) رح( هيامامی وعلما وسفي ابو وامام فهيابوحن امام قول بنابر
 احکام دری  مدن قانون بر حيتوضبود   نيا. گردانديم محو را ثالثه مادونی  ها طالق
  . طالق
 ٍٍ ومراجع مآخذ

 المعرفه دار ،ی الحنفی الموصل دمحمو بن عبداهللا/  فيتال ، المختار ليلتعل ارياإلخت -1
  . لبنان روتيب ،
 داکتر/  مترجم ، عاشوری سيع احمد/  فيتال ،ی شافع امام درمذهب آسان فقه -2

  . احسان نشری ميابراه محمود
ی الترک عبداهللا دکتور/  قيتحق ،ی حنبل قدامه  ابن نيالد موفق/ فيتال ،ی  المغن -3

  .اضير ، کتبال علم دار ،  الفتاح عبد ودکتور
 چاپ ،ی ميابراه محمود دکتور/  مترجم ، سابق ديدکتورس/  فيتال ، السنه فقه -4
  .زيتبر
 اءياح دار ،ی  المرغنان نيالد برهان/  فيتال ،ی المبتد هيبدا شرحی ف هيالهدا -5

  .لبنان ، روتيب ،ی العرب التراث
  . الفکر دار ،ی الشوکان محمد/ في،تال األخباری منتق شرح األوطار لين -6
  . افغانستانی  مدن قانون -7
  .ی مالک رشد ابن/  فيتال ، المجتهد هيبدا -8
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  مولف  دآتور عبدالكريم زيدان
  )عيني(قاري عبدالرحيم : مترجم 

  
  درشريعت اسالم ءنظام قضا

-15-  
  باب سوم
  حكم

  : تمهيد وبيان برنامه بحث
ات و دف  ل وبين ماع دالئ اه قاضي از س وي فراغت حاصل  هرگ ب دع اي جوان ه ه اعي

نموده ختم جلسه را اعالم نمايد اصدارحكم مناسب در دعوي بدون ناخير بروي واجب 
الم      ريعت اس را ش رد زي المي صورت گي ريعت اس ام  ازش د بااله م باي ن حك است واي

ه واجب      . قانون واجب التطبيق ميباشد  ه صيغه  معين اما آيا اصداراين حكم برقاضي ب
م     ميشود ن حك ؟ سپس آيا ازطبيعت اين حكم است آنرا مستحق  نشود ؟ بعدا آيا نقض اي

بعد از صدورآن جوازدارد ؟  چي آسي آنرا نقض ميكند ؟ و حكم بعد از ان اگر نقض   
ذ        ن تنفي د و چي آسي اي نكرد يا بعد ازنقض آن تائيد نمود تنفيذ آن چگونه انجام مي ياب

ن آه ارتباطي به حكم داشته باشد عبارت از موضوع را اجرا ميكند ؟ اين امور وغير آ
  اين باب است آه آنرا بچند فصل زيرين تقسم ميداريم 

  قانون واجب التطبيق  –فصل اول 

  اصدار حكم  –فصل دوم 

  طبيعت حكم  –فصل سوم 

  نقض حكم وابرام  –فصل چهارم 

  تنفيذ حكم  –فصل پنجم 
  

  فصل اول
  قانون واجب التطبيق 

  .مي  عبارت از قانون واجب التنفيذ ميباشد قانون اسال
ذ          انون واجب التنفي ارت از ق ارت از شريعت اسالمي است و آن عب قانون اسالمي عب
دون  د ب ه بررسي ميكن اوي  آ امي دع ام ازان درتم را بااله ام آن ه قاضي احك د آ ميباش
اآنين          وي ازس ب دع واه جوان دني ، خ ا م د ي ي باش واه جزائ ازد خ ار ميس تثنا عي  اس
ا          لمان وي ر مس ا غي ند ي لمان باش ه مس آشورهاي اسالمي باشد يا بيگانه ازان وخواه هم
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امي        ه تم ا و ب ه آنه ه هم ازين و آنها مزج باشند درهمچوحاالت واليت قانون اسالمي ب
لمان           ي مس راي قاض ود و ب ق ميش تثنا تطبي ال اس ت ب ذآر رف ه ت ان چنانك اوي ش دع

م ن   انون را       مجازنيست آه بدون شريعت اسالمي حك د  ق ه باي را وي آسيست آ د زي ماي
  .تطبيق نمايد 

حكم جزبه آنچه  آه خداوند متعال برلسان پيغمبرش    : فقيه ابن حزم اندلسي گفته است  
حضرت محمد صلي اهللا عليه وسلم نازل آرده است حالل نبوده و هرانچه  آه ماسواي 

وده اگر ق         ه آن حالل نب م ب م است وحك د     آن باشد او باطل وظل م آن ه آن حك اضي اي ب
وان احكم بينهم بما انزل اهللا يعني : فرموده است ) ج(خداوند . براي ابد منسوخ ميباشد 

  سوره مائده )49آيه (وفرمود آه ميان شان موافق آنچه خدا بتو فرو فرستاده حكم آن 
د و هوالحق      : وهمچنان خداوند سبحانه وتعالي فرموده است  ي محم زل عل ا ن وامنوا بم

م  م د           –ن ربه ر محم ده ب ود آورده ش ه آنچه فرم د ب ان اوردن ي وايم ن  ) ص(يعن وآن دي
   23)ص(سوره محمد  2آيه (راست ازجانب پروردگار ايشان است 

لمانها        ه مس لمين وعام ا مس ول فقه وانچه را آه فقيه ابن حزم بآن تصريح نموده است ق
رو فر  ) ج(ميباشد زيرا وجوب حكم به آنچه آه خداوند  را ف ه آن    آن لمان ب تاده وهرمس س

د       را خداون د زي ي خبرباش ه ازآن ب اشنائي دارد ضرور بوده باحدي ظرفيت آن نيست آ
وده      ين فرم د چن الوت ميكنن متعال درسه آيه پي هم آتاب محكم خود آه مسلمانان آنرا ت

  .است 
افرون    م الک رو         –ومن لم يحكم بما انزل اهللا فاوليك  ه دا ف ق آنچه خ ه مواف ي هر آ يعن
  فرستاده حكم نكند پس آن گروه ايشان اندآافران 

  .رر                        رر          الظالمون رر                 رر    ظالمان            
  .رر                          رر      الفاسقون    رر                رر   فاسقان             

  :هدف قانون اسالمي 
د  ه آم ن        گفت ق اي اي دقي د ومعن المي ميباش ريعت اس ارت از ش المي عب انون اس ه ق آ

ظ     ه درلف شريعت سواي وحي آلهي بلفظ و معني  آه عبارت از قرآن است و به معني ن
رآن      ه نصوص ق ا ک آه عبارت از سنت نبوي شريف است و چيز ديگري نيست درآنج

تنبط  وسنت بمصادر معتبريکه ممکن است احکام شرعی چون اجماع وق ياس از آن مس
ه از چنين مصادر معتبر شريعت اسالمي   ه نموده است لذا اينگونه احكاميكگردد  اشار

ه         ه آن مصادرداللت دارد و ب رآن وسنت ب ه نصوص ق مستفاد ميگردد نيز باعتباراينك
  .استخراج احكام ازان اجازه داده است قابل اعتبارميباشد 
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تفاد      بنابرآن مفهوم شريعت اسالمي با اين وس  ام شرعي مس امل احك عت و اصطالح ش
ه    از نصوص قرآن وسنت ميباشد و مستنبط از مصادريست آه نصوص قرآن وسنت ب

ه   . آن داللت  دارد  واين احكام به تمامي انواع آن عبارت از مفهوم قانون اسالميست آ
ريعت      ارت از ش د عب ل آم اره بعم بال اش ه ق انون طوريك ن ق ه اي ه اعتباراينك قاضي ب

  .مي ميباشد به آن حكم ميكند اسال
  آيا تقييد قاضي بمذهب معين جائزاست ؟

تذآر رفت آه قانون قاضي عبارت از قانون اسالمي است و اين قانون واجب التطبيق  
ن شريعت دراصطالح           ارت ازشريعت اسالمي است و اي انون اسالمي عب ميباشد و ق

نت    ا س رآن ي تفاد از ق رعي مس ام ش ه احك ارت از مجموع ر   عب رعي معتب ومصادرش
ازين توضيحات بصورت روشن   .ديگريست آه قرآن وسنت برآن داللت ميكند ميباشد 

ذهب             اين م زام آن بوجود ب ين و ال د قاضي بمذهب مع ه تقيي ووضوع واضح ميشود آ
ام   ه احك ذهب آ ه م انون اينگون دن ق ق گرداني ي واجب التطبي رآن ، يعن ه درغي فقهي ن

د جائزنمي المي نباش ريعت اس د ش د . باش ان ش ه بي المي بمفهوميك ريعت اس را ش زي
يعتر  ازشريعت     ا وس بزرآترووسيعتر از هرمذهب فقهي ميباشد وهيچ مذهب بزرگتري
اسالمي يا مساوي به آن نميباشد واضح ميگردد آه مذهب فقهي عبارت از وجود براي 

ام از مصادرمعتب       تنباط احك ين جهت اس ادات مع ر تفسير نصوص قرآن و سنت و اجته
ادات         ين از اجته اد مع ا اجته ي ازوجوه تفسير ي آن ميباشد و امكان  ندارد آه وجه معين
ا       ا تنه فقها براي استنباط احكام آه او تنها توجيه براي تفسير نصوص شريعت اسالم ي

  .اجتهاد براي استنباط احكام باشد گردد 
جائزنبوده و همچنان  بنابرآن فقها ابرازراي نموده اند براينكه تقييد قاضي بمذهب معين

د        ده داري واليت قضا شرط نماي ام عه ام  . برايش درست نيست آه اين امر را هنگ ام
نش      : ( ابن قدامه حنبلي گفته است  د  قضا را بمذهب معي ه تقلي به احدي اجازه نيست آ

افعي     ام ش ذهب ام را      ) رح(حكم آند آه اين امرم دانم زي ي درآن نمي ميباشد و من خالف
الحق  : فرموده است  ) ج(خداوند  ين نميشود و      –فاحكم بين الناس ب ذهبي متع حق درم

ده قضا را       . ميشود آه حق احيانا بمذهب ديگري ظاهر شود  ين شرحي عه ا  چن اگر ب
  24پيش برد ، شرط باطل است و درفساد عهده داري دو توجيه است 

م  : ( ابن فرحون مالكي گفته است : حنابله ميگويد  ين   علت بطالن شرط حك ذهب مع بم
ده  داري قضا    چنين است آه شرط مذآور با مقتضاي عقد منافات دارد ، زيرا عقد عه
ايجاب ميكند آه قاضي بايد بحقيكه نزد اوست حكم آند واين شرط ويرا ازان منع ميكند 
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راين              د اگرچه حق درغي م نماي ين حك ه بمذهب مع ازد آ را مكلف ميس ن امروي زيرا اي
  25).مذهب نزدش ظاهرشود 

راز نظر    ين اب ذهب مع م بم د قاضي بحك ربطالن شرط تقيي اوردي ب ه م ين فقي وهمچن
اد   نموده علت بطالن آنرا چنين وانموده است آه اين شرط ويرا درآنچه آه ايجاب اجته

  26.را مينمايد مانع ميشود 
  :ضرورت اجتهاد براي قاضي 

ي       اي وس انون اسالمي معن بال   چون تقييد قاضي بمذهب معين جائزنيست و ق ه ق ع آن آ
م نصوص    بيان شد عبارت از قانون واجب التنفيذ است لذا ظهوراجتهاد جهت حسن فه
م   ت حك ا قاضي از معرف ام از مصادرآن ضروراست ت تنباط احك درت براس راي ق وب

  .مناسب وصحيح براي دعوائيكه آنرا بررسي ميكند قادر شود
ودن را       د ب رط مجته راي قاضي ش اد ب ت ضرورت اجته ا جه راي آن ضرور فقه ب

ميدانند آه اين شرط را چون حنابله ، شافعيه و مالكيه به آتب خويش آورده گفته اند آه 
ردد        ود نگ د موج ه مجته ز درصورت ضرورت آ ا ج ه قض راي وظيف د ب ين مقل تعي

  .جايزنميباشد 
ر       ده داري غي راي صحت عه ته ب ت دانس راي اولوي رط ب ا ش اد را تنه ه اجته اماحنفي

راي قضاش  د ب ان    مجته ان ومك د درهرزم ود مجته ذر وج ت آنرابتع د وعل رط  نميدانن
  27.وانموده اند 

  :قاضي چي وقت به اجتهاد خود حكم ميكند 
قاضي وقتي به اجتهاد خود نه به اجتهاد ديگري حكم ميكند آه حكم مناسب براي قضيه 
م           ا او حك را ست ت اع نباشد ، درينحالت وي اب وسنت واجم اي آه بررسي ميكند درآت

تناد        د را اس د آن را درياب ر آن رآتاب اهللا و سنت رسول اهللا تحقيق وجستجونمايد ، پس اگ
را            د آن م را درآن درياب د و اگر حك ه نماي اع احال ه اجم د ب ا درنياب قرار دهد واگر به آنه
تمسك قرار دهد واگر درآنهم درنيابد حواله به انواع اجتهاد چون قياس ومصلحت نمايد 

.  
  .وضرورت التزام قاضي به آن قرار ذيل ميباشد دليل بر اين شيوه 

اذ را    -اول ابوداود روايت نموده است آه رسول اآرم صلي اهللا عليه وسلم حضرت مع
هرگاه قضيه ي بتو احاله شود چگونه حكم : بحيث قاضي به يمن فرستاد وبرايش گفت 

: افتي ؟ گفت  اگر درآتاب خدا ني: فرمود . به آتاب خدا حكم ميكنم : خواهي آرد ؟گفت
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ه را     : فرمود . پس بسنت رسول خدا  رد ؟ گفت ب پس اگر به آندو نيافتي چي خواهي آ
ينه    –ي خود اجتهاد ميكنم و پي آنرا وا نمي گزارم  ه س بعدا رسول خدا دست خود را ب

سپاس خدائي راست آه فرستاده فرستاده خدا را به آنچه آه رسول : وي گذاشت وگفت 
  28.ي پسندد موفق گردانيد خدا خرسند ميشود وم

اب اهللا         –دوم  م مناسب را درقضيه بكت رجوع به اجماع است درصورتيكه قاضي حك
)  رض(درنيابد ودليل برآن اينست آه حضرت عمر بن خطاب ) ص(وسنت رسول اهللا 

افتي مطابق     : به قاضي خود شريح نوشت آه  اب اهللا دري اگرچيزي را درقضيه اي بكت
م آن           آن حكم آن وازآسي نگ دا حك اب خ ه درآت د آ و آي زد ت زي ن اش و اگر چي ران مب

م آن              ه حك د آ زدت آي ا و اگر قضيه اي ن م نم دان حك دا بنگرو ب نباشد بسنت رسول خ
دا        د بع وده ان اع  نم ه اجم ردم درآن چگون درآتاب خدا وسنت رسولش نباشد بنگر آه م

  29.مطابق آن عمل آن 
تذآر نرفته است زيرا ) رض(حديث معاذاينست درينجا مالحظه ميگردد آه اجماع  در

بظهور پيوست ، اما )  ص(اجماع چون مصدري براي احكام بعد ازوفات رسول اآرم 
درزمان حيات پيغمبر عليه السالم اجماع مصدر براي احکام نبوده بلكه مصدر عبارت 

  .از وحي وفقه وحي بوده است نه چيزديگري 
  :التزام بترتيب مصادر احكام 

ي م  وع برقاض روع دررج ب مش ن ترتي م واي يوه محك اين ش ه ب ت آ د اس جته
ه بردعوي تحت بررسي آن است        بمصادراحكام شرعي جهت معرفت ح م شرعي آ ك

اد آن          م صحيح حسب اجته ملتزم دانسته تمامي سعي وآوشش خود را دروصول بحك
ه است       اوردي گفت ه م ر    : مبذول دارد زيرا منوط  به آن است چنانچه فقي د ب قاضي باي

  30اجتهاد نفس خود عمل آند نه بر اجتهاد غيرش 
ا  ه قاضي درصورتي ب ين است آ ي آن چن اد معن ر اجته ه ب د ن م ميكن ود حك اد خ اجته

اع            ر موجود در اجم اب وسنت و غي ه درآت ر منصوص علي م غي ه حك غيرش ماداميك
  .ميباشد 

  :قانون قاضي مقلد 
د از           ده داري مقل ردد ، عه ذر گ ور قضا متع ده داري ام هرگاه وجود مجتهد جهت عه

وده   حيث ضرورت جواز داشته قضاء آن نافذ است و باين موضوع فقها ا راز راي نم ب
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م    ذهبش حك و علت آنرا ضرورت وانمود آرده گفته اند بروي است آه به مشهور از م
  31.نمايد 

ذهب   ولي الزام قاضي مقلد بحكم بمذهب  معين جائزميباشد خواه مذهبيكه  تقليد ميكند م
  خودش باشد يا مذهب ديگر؟

ه وي شخص را بقضا موظف و         ده است آ الكي وارد ش اوي شرط   ازامام سحنون م ب
  .گويا مقصد آن مذهب امام مالك بوداه است 32.گذاشت تنها به قول اهل مدينه حكم آند 

  آيا براي ولي امرالزام قضات بمذهب معين جائزميباشد ؟) مكرر(
ي     راي ول ا ب هرگاه تعيين مقلد غيرمجتهد بوظيفه قضا از جهت ضرورت مجاز باشد آي

ين آ    د جائزميباشد ؟      امرتقييد قضاة مقلد معين به مذهب مع م نكنن ه جز بموجب آن حك
ي را        . ظاهرا نزد من پاسخ بجواز آنست   ذهب معين ه م ي امرمجازاست آ راي ول ذا ب ل

ه       ي ب ره قبل بگزنيد و قضات را به پيروي از آن درقضا شان مكلف سازد چنانچه درفق
اوي شرط           ه وي مردي را بعضًا گماشت و ب ذآر رفت آ الكي ت نقل از سحنون فقيه م

ا      گذا دما فقه ي از ق حنون فقيه د وشخص س ه را نماي ل مدني ذهب اه روي م ه پي شت آ
ه  ود آ ه نميش د گفت ل رعايت ميباش ا قاب ئله م ن مس وده و عمل وي دري الكي ب ذهب م م
ا قضات     ه درآنه گاهي قضات مجتهد موجود ميگرد د پس چگونه التزام همه درآنچه آ

ود ؟       حيح ميش د ص ين باش ذهب مع اد بم ف اجته ب     داراي وص ه غال ت آ خ آنس پاس
ه غالب است     درقضات تقليد است ووجود مجتهد چيز بسيارنادرميباشد ، اعتبار دايما ب

  .نه به نادر
اد     سپس مقتضيات مصلحت عامه مشروعه و استقرار احكام ووحدت آن دردولت وابع
نظم معروف        رنهج م ر مسير قضا ب قضات از موارد اتهام بميل بيكي از خصوم وتغيي

راي خصوم راي   ب ي امرب د ول واز تقيي ول را بج د آن ق ا و مانن ه اينه ردم هم راي م وب
اني        ان دولت عثم ه درزم ه ايست آ قضات بمذهب معين ترجيح ميدهد واين همان روي
ود عمل       ه ب جريان داشت وآن دولت وفق مذهب حنفي آه مذهب رسمي را بخود گرفت

امالت اعتب       ائل مع ن مذهب درمس ام اي ن    ميگردد آه بعضي از احك ه واي انوني يافت ار ق
ده است چنانچه         ده ش ه نامي ام عدلي ه احك تقنين عبارت از قانون مدني است آه بنام مجل

  . حنفي درسائر قلمرودولت نموده بوددولت عثماني قضات را مكلف به اجراات فقه 
  :آيا قانون گزاري احكام فقهي جائزاست 

ين جهت مصلح       د قضات بمذهب مع ر    هرگاه براي ولي امرتقيي راي ضرورت ب ت وب
ه  ام فقهي آ ين احك ي امر تقن راي ول ا ب د آي ذآررفت مجاز باش ي ت ره قبل ه درفق نحويك
ه      ت است ب خ مثب ند جائزاست ؟ پاس ف باش م آن مكل ه حك ي ب ذهب فقه ده م دربرگيرن
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ام          ه احك ي اينگون ور تقنين ا ديانت جهت تنظيم ام نحويكه نخبهء ازاهل فقه وصالح و ب
د از    ذهب          فقهي انتخاب گردن وال م رتنظيم اق ن آميسيون ب ه اي نظرمن صالح آنست آ

تناد          ه اس ا مذهب معتبراسالمی مختلف راآ ول راحج فقه معيني منحصر نمانده بلكه اق
ريم   ي آ نت نب اب اهللا و س ان آت ان رحج ان  ) ص(ش ه در راس ش لف صالح آ ه س وفق

يدين   ته باشد    ) رض(صحابه آرام ودر راس صحابه آرام خلفاي راش رار داش دوين  ق ت
  .نمايند 

  :قانون واجب التطبيق نسبت به غير مسلمانان 
ه    ق است آ انون اسالمي واجب التطبي ارت از ق ه شريعت اسالم عب د آ ه آم بال گفت ق

واه             د خ ه ميكنن وي ارائ ه دعواي شان را ب امي متخاصمين آ را برتم لمان آن قاضي مس
ر    ورد ق ين م وده،    مسلمان باشند يا غيرمسلمان تطبيق ميكند آه درهم ريم داللت نم آن آ

د   رده ان ا تصريح آ راز نظر وفقه رين اب د . مفس ول خداون ن ق اب اهللا اي اء درآت ) ج(بن
ي   –فاحكم بينهم  بماانزل اهللا وال تتبع اهواء هم عماجاءک من الحق : راميخوانيم آه يعن

انرا    واهش ايش ن خ روي مك دا وپي تاده خ رو فرس ه ف ه آنچ ان ب ان ايش ن مي م آ پس حك
م     اعراض آن  و ازحك ده بت ه  ( راست  ان از آنچه آم ده   48آي ه   ) سوره مائ ين گفت وهمچن

وان احكم بينهم بما انزل اهللا وال تتبع آهواء هم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما : است 
م آن و         –انزل اهللا اليك  تاده حك رو فرس دا ف يعني وفرمود آه ميان شان موافق آنچه خ

را از بعضي آنچه        خواهشات آنها را پيروي مكن وحذرآن   د ت ه فريب دهن از ايشان آ
  )سوره المائده  49آيه .(خدا بسوي تونازل گردانيده است 

د       ه خداون ه آنچه آ ا ب م را مطلق رود  ) ج(اين امر مزيد به آيات بيناتيست آه ايجاب حك ف
ك    : ازجمله اين فرموده آلهي است . آورده است مينمايد زل اهللا فاولئ ا ان ومن لم يحكم بم

ن امرايجاب           –كافرون هم ال ه اي د آ ه ان ات گفت ات متبرآ ن آي مفسرين آرام درتفسير اي
د  ه خداون ه آ دايت آنچ ق ه م را طب ان  ) ج(حك م مي واه حك د خ وده است مينماي ازل نم ن

  33مسلمانا باشد يا غيرمسلمين 
ام اسالمي     لمين باحك واززمره اقول صريح مفسرين آرام دروجوب حكم ميان غير مس

ري   آه خداوند متعا ام طب ) رض(ل آنرا نازل فرموده يكي هم آنست آه شيخ مفسرين ام
د    : گفته است آه )  ج(درتفسير اين قول خداوند  ي اي محم زل اهللا يعن فاحكم بينهم بما ان

  34ميان اهل آتاب ومشرآين به آنچه آه خدا نازل آرده است حكم آن 
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رام      ه مفسرين آ ه وجوب     فقها مسلمين از مذاهب مختلف اسالمي آنچه راآ ط ب در راب
د و     د تائي وده ان ليمن تصريح نم ر  مس اياي غي المي درقض ريعت اس ام ش ا احك م ب حك

د   ا مالحظ ميشود    . اصرار دادن ق        : درينج لمين تطبي ه برغيرمس ام شرعي آ عين احك
ا        ه فقه د آ وارد ان ميشود همان احكام بر مسلمانان نيز تطبيق ميگردد مگر دربعضي م

نادات روي برخي از مالحظات   تناد همچو استس ه اس د آ ل ان تناءات را قائ خاص اس
نفس شريعت اسالمي و دالئل آن است آه مستند آن احاله به شرايع  غيرمسلمين نيست  

.35  
  :اعتراض  ورفع آن 

ه        ي وجود دارد آ اين معن ون    : بعضي ها ميگويند آه قاعده فقهي ب د ين رآهم وماي  –نت

ق شريعت اسالميحكم     –يم يعني آنانرا مطابق ديانت شان ميگذار پس چگونه با آنها طب
نمائيم ؟ پاسخ چنين است آه مراد از قاعده فقهي مذآور عدم اعتراض بامورد ديانتي و 
ا           روي از اسالم آره ه پي ن شان ب اري دي رك  اجب ه ت عقيدتي شان است آه ما آنها را ب

ار اس       ق رضا واختي ن اسالم ازطري ه از راه  مكلف نمي سازيم زيرا گرويدن به دي ت ن
انون واجب      ا ق لمان برآنه ه قاضي مس ي آن نيست آ ده بمعن ن قاع اًء اي راه بن جبرواآ
ه دعاوي      ق ميگردد و بهم التطبيق در داراالسالم را آه باالي همه ساآنين يكسان تطبي

ه   –آه به قاضي ارائه ميشود تطبيق نكند  امل واليت قضا     . قابل يادآوريست آ آنچه ش
يست آه ارتباط به امورمعامالت دارد نه به عبادات ، و آنچه آه ميگردد عبارت ازچيز

وط ميباشد ،     ارتباط به امورعقيدتي دارد حسب ديانت ومعتقدات شان به خود شان مرب
  .اما معامالت آه آاري به ديانت شان درآن ندارد 

سپس بايد دانست آه اجماع فقها ونصوص شريعت داللت برآن دارد آه قاضي مسلمان 
د          درقض م ميكن ي شريعت اسالم حك انون اسالمي يعن ام ق ا حك ذا  . اياي غير مسلمين ب ل
اع          ) نترآهم ومايدينون ( قاعده  ن اجم دم اي د بره بال تفسير گردي ي درست آن ق ه معن آ

ب      المي ازجان ريعت اس م برش وب حك ه بروج خ آن نصوص واضح الدالل ي بانس فقه
ول   قاضي مسلمان درتمامي قضاياي احاله شده به آن از ابي معق تقوي نميباشد بناًء ارزي

ادت      ور عب ارت از ام ه عب ره صحيح آن آ ذآره در دائ ده مت ه قاع ه ب د آ اب ميكن ايج
وشعائر ديني و انچه ارتباط بعقيده ميگيرد  بحال خود شان واگذارده شود  ودرماسواي 

                                                      
 425-362ص  9المحلي از ابن حزم ج 445- 442ص  1از طحاوي  ج اختالف الفقهاء - 35

 268ص  2شرح االزها رفي فقه الزيد يه ج –ومابعد آن  65ص  4مرجع سابق ج –ابن مازه 
ص  1آشاف القناع  ج -35ص 8المغني از ابن قدامه حنبلي ج 366ص 5البحر الزخارج 

 179ص  6ج  162ص  4ي جاالم از امام شافع 743شرح منتهي االرادات ص  731-732
 21ارشاد االمه الي احكام الحكم بين اهل الذمه  از شيخ محمد نجيب المطيعي ص 
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د      د عمل باي م ميكن امور عبادات وعقيده به نصوص شرعي آه شريعت اسالم به آن حك
  .د آر

ا     ه ب لمين آ راي غيرمس تثناءات خاص ب ا برخي اس ه در انج د اينست آ ه آم ه گفت آنچ
رار            ق ق ورد تطبي ام خاص شان م ا احك ا ب ه آنه مسلمانان اختالف دارد موجود است آ
ا    ه ت ريعتي است آ ان ش تثناءات هم ه اس ع اينگون ت مرج ذآر رف ه  ت رد وقراريك ميگي

راث شان    حدودي استحقاق رعايت را درنظرداشته آنها را به بعضي از احكام چون مي
ان      ه مي د ک ع ميکن راث را توزي ان مي م چن ان ه ا مي ه آنه ده است چنانچ خاص گرداني
ان بصورت      ائل ازدواج ش ي از مس ان برخ ان ش ان مي ت وهمچن ان نيس لمانان چن مس
د    حيح نميباش لمان ص ان مس ات مي ه مناکح ه آنگون د درحاليك ي ياب ام م حيح انج ص

ام   بنابرهمين اساس فقهاء اسالم قضاياي غير مسلمين را حل نموده قواعد وضعي واحك
ان        ا چن راي آنه د وب وده ان ع نم ت وض ريعت اسالميس س ش م ازنف ه مله يلي راآ تفص
واي      ري س انون ديگ ا ق ا وي ريعت آنه ه ش ناد آن ب ه اس د آ رده ان دي را وضع نك قواع

يوه برخي از    ه ش ا روش     شريعت اسالم در پيوند باشد ، از همينجا ست آ ا اسالم ب فقه
ه      تالف دارد چنانچ ي اخ اياي داراي عنصر اجنب ي قض ام بررس وانين وضعي همگ ق
انون             ن ق واه اي د خ ق نماي انون واجب التطبي ه داللت برق د آ قواعدي درآن وضع ميكنن

انون قاضي است            ارت ازق ه عب ا بيگان ي باشد ي انون وطن ده ق ن   . احاله ش ين اي وهمچن
ق         قوانين وضعي يك سلسله اص  انون واجب التطبي ه داللت برق ي راآ ول وظائف داخل

ازجهت رعايت حكم قضايا در برخي از مسائل داراي عنصر ديني باشد وضع مينمايد 
دد باشد علت       وانين متع ان داراي ق درصورتيكه دولت نسبت اختالف دين ميان هموطن

ا قضاياي      ه آنه لمين  در راه وروش  فقها مسلمين آه به آن اشاره رفت آنست آ غيرمس
د    رده ان را باوضع قوانين و احكام تفصيلي درمان آرده اند و چنان قوانيني را وضع نك
ق آن       ه تطبي د و ب راف نميكن آه گويا شريعت اسالمي بجز قانون خود بسائر قوانين اعت
انون   اعتنا ندارد چنانچه درقانون خاص آشوري معروف است آه نظريه احاله درين ق

بنابر نظريه احاله عبارت . رام قانون اجنبي واجب التطبيق است براساس اعتراف باحت
ي باشد        انون اجنب د اگرچه آن ق ق مينماي علت  . از همان قانونيست آه قاضي آنرا تطبي

المي       ريعت اس ه ش ت آ ه آنس ه احال راين نظري لمين ب ا مس المي و فقه ريعت اس رد ش
است آه تا براي عموم بشر شريعت الهي بوده خداوند متعال آنرا بخاطري فرود آورده 

رد ،    شريعت باشد و تطبيق آن برهمه هر زمانيكه امكان تطبيق داشته باشد صورت گي
چون تطبيق آن دردار اسالم نسبت اينكه واليت براي اسالم واهل آن است ممكن باشد    
ا          اآن آنج لمان س ر مس ا غي لمان باشد ي لذا تطبيق آن بتمام آسيكه دردار اسالم است مس

ام  باشد ي ا اجانب واجب ميباشد چنانچه فقها گرامي ما به اين معني اشاراتي دارند آه ام
زيرا اصل درشريعت عبارت ...... ابويوسف رحمه اهللا يار امام ابوحنيفه را گفته است 
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ذر          دم واليت متع ذ آن در دارحرب نسبت ع ي تنفي از عموم درحق آافه مردم است ول
  36.ًءتنفيذ درآن الزم ميباشد است ودر دار اسالم امكان دارد بنا

د موجود باشد             ه ايجاب رعايت را نماي ي آ هرگاه درقضاياي غيرمسلمين عنصر دين
ه الزم       را تاحديك ات آن ه مراع ت آ ريعتي اس ارت از ش الم عب ريعت اس ت ش درينجال

رد  د درنظر ميگي ت دان ه   –رعاي ه ب ي آنك ه  قضايا ب بي را باينگون ام مناس سپس احك
ه       شرايع شان جهت ا ام خاصي را آ ه احك د و انگون ستفاده ازان احاله نمايد وضع ميكن

ه قاضي     درهمچو حالت شريعت بغير مسلمين وضع ميكند جزئي از قانن اسالميست آ
 .مسلمان آنرا تطبيق ميكند 

  ادامه دارد                                                                   
  
  

                                                      
 311ص  2بدايع الصنايع از آاساني ج  - 36
 

   اجمالی از فعاليتها
  درراستای اصالح اداره

  ومبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
  :يادداشت مدير مسئول مجله قضا 

  

طوريکه خواننده گان عزيز درجريان قرار دارند ، رهبری ستره محکمه 
جمهوری اسالمی افغا نستان به منظور بازتاب فعاليت های قوه قضائيه در 

و فساد اداری وساير اجراات و  راستای اصالح اداره ، مبارزه با مواد مخدر
را جديدًا ) واک خاصه خپرونه د قضائيه ( اقدامات ، نشريه اختصاصی 

تاسيس نمود که فعال به زبان انگليسی به گونه ماهوار نشرات دارد که تا ايندم 
  . ن اذين چاپ يافته  است آسه  شماره 

ه  متمرکز به به همه معلوم است که امروز ستراتيژی های دولت وقوه قضائي
و مواد مخدر است  زيرا اين پديده واصالح اداره مبارزه جدی با فساد اداری 

های مهلک نگرانی های جدی ايرا درسطح ملی و بين المللی ايجاد کرده اند لذا 
قوه قضائيه ميخواهد تا کارکرد هايش ه به اهميت و ارزش مبارزه باآن،با توج
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گاهی آه که به گونه شفاف اجرا ميگردد  درنچآاز انظار بدور نمانده و همه از
  .  قرار داشته باشند 

مقام محترم رهبری ستره محکمه به منظور تحقق هدف فوق نشر فعاليتها 
وکارکرد ها ی قوه قضائيه بويژه در عرصه مبارزه بافساد اداری و مواد 

زاين مخدررا نه تنها به  زبان انگليسی بل به زبان دری نيز تجوير کرد تا پس ا
مجموعه گزارشها و کارکرد ها درعرصه های ياد شده درمجله قضا انتشار 

  .يافته و درصفحات زرين مجله قضا قابل دسترسی و مطالعه برای همگان باشد 
  

  
  تصاميم قضائی محکمۀ عالی قضات از:الف 

  )شورايعالی ستره محکمه(
و  ) 24(ماده ) 8(بر اساس فقره  اکم ق ۀ قضائيه جمهوری   قانون تشکيل و صالحيت مح

ائی و انتظامی قضات از صالحيت شورای       اسالمی افغانستان رسيدگی به تخلفات جن
د ه ميباش تره محکم الی س الی قضا ب. ع ورای ع ذا ش الی قضات ه ل ۀ ع وان محکم عن

رار داده و تصميم           يدگی ق ورد رس ات انتظامی قضات را م ائی و تخلف دوسيه های جن
  .نهائی اتخاذ مينمايد

  :از احکام محکمۀ عالی قضات که ذ يًال تقديم می شود چند نمونه
  :24/2/1387حکم مورخ .1

ر اطالع     22/12/1386به تاريخ  ه اث رئيس وقت محکمۀ ابتدائيۀ نظامی واليت پکتيا ب
رول    ) 2000(قبلی حين اخذ مبلغ  وظفين رياست کنت دوهزار دالر امريکائی ازجانب م

ي    ار و دوس بتی وی بعدازتصويب عزل مؤقت     ومراقبت قضايی طور بالفعل گرفت ه نس
ابع پروسه      وی توسط شورای عالی ستره محکمه و منظوری مقام رياست جمهوری ت

ـارنوالی قضات غرض حل وفصل  2/2/1387تحقيقاتی گرديده و به تاريخ  ازطريق 
د   ه گردي تره محکم ول س ايی مح اريخی    .قض ۀ ت ه درجلس تره محکم الی س ورای ع ش

تما 24/2/1387 د از اس ارات طرفين دعویبع تهم را وارد ،ع اظه ه م ام وارده علي اته
د    اده  ) 8(دانسته ووی را مطابق بن د      ) 24(م اکم وبن انون تشکيل وصالحيت مح ) 2(ق

اده  اده  ) 275(م م م ی وحک راآت جزائ انون اج اق آراء از  ) 255(ق ه اتف زا ب انون ج ق
و        ادل پ دی مع ذی، جزای نق صد  ( رشوه  لابتدای گرفتاری به مدت سه سال حبس تنفي

  .وطرد از مسلک قضا محکوم به مجازات نمود) هزار افغانی
  :30/4/1388حکم مورخ .2
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ه اساس    لولسوا هعضو محکمه ابتدائي 1388ر4ر2به تاريخ  دز ب ی قلعه زال واليت کن
انی       غ ده هزار افغ ذ مبل ی حين اخ رول و مراقبت      رشوه  راپور قبل وظفين کنت توسط م

ه منظور طی       . ر گرديدستره محکمه طور باالفعل گرفتا ه ب تره محکم الی س شورای ع
مراحل تحقيقاتی و محاکماتی عزل موقت ويرا تصويب که ازطرف مقام عالی رياست  

ـارنوالی . جمهوری منظور گرديد بعد ازختم روند اجراآت تحقيقاتی، دوسيه ازطريق 
اريخی         ــقضات غرض ح ه درجلسه ت د ک ه گردي تره محکم انونی محول س ل و فصل ق

تماع           1388ر4ر30 س از اس ت وپ رار گرف ی ق يد گ ورد رس ا م الی قض ورای ع ش
ره      اده  ) 8(اظهارات طرفين دعوی، قاضی موصوف مطابق فق انون تشکيل   ) 24(م ق

ماده ) 2(قانون اجراآت جزائی بارعايت فقره ) 275(ماده ) 2(وصالحيت محاکم و بند 
اده   ) 7( ه م ان  144و  255قانون وکالی مدافع و مستند ب ه حاالت      ق ا توجه ب ون جزا ب

ل     غ رشوت قاب قضيه، و اينکه در سن و عمر باالی قرارد دارد و با توجه به کميت مبل
به طرد از مسلک قضا  به حالت اش کافی دانسته ، فت پنداشته شد بناًء حبس گذشته أر

ول      ادل پ دی مع انی  ( رشوه و منع از وکالت دفاع و جزای نق زار افغ ه   ) ده ه محکوم ب
  .گرديد مجازات

  :27/5/1388حکم مورخ .3
ه اساس         1388ر1ر19به تاريخ  ل ب تيناف واليت کاب ه اس ارتی محکم عضو ديوان تج

رول و مراقبت       ) 1500(راپور قبلی حين اخذ مبلغ  وظفين کنت ايی توسط م ر امريک دال
ه منظور طی       . ستره محکمه طور باالفعل گرفتار گرديد ه ب تره محکم الی س شورای ع

و محاکماتی عزل موقت ويرا تصويب که ازطرف مقام عالی رياست  مراحل تحقيقاتی 
د  ور گردي وری منظ اريخ  . جمه يه بت ات   1388ر4ر15دوس ـارنوالی قض ق  ازطري

اريخی          ه ت ه درجلس د ک ه گردي تره محکم ول س انونی مح ل ق ل و فص رض ح غ
زا ميت    1388ر5ر27 شورای عالی قضا پس از استماع اظهارات طرفين دعوی به ال

تهم حک ره م ابق فق اده ) 8(م صادر وموصوف مط کيل وصالحيت ) 24(م انون تش ق
انون  ) 7(ماده ) 2(قانون اجراآت جزائی بارعايت فقره ) 275(ماده ) 2(محاکم و بند  ق

اده      ه م تند ب دافع و مس ه حاالت قضيه،         145و  255وکالی م ا توجه ب انون جزا ب  وق
اث و دارای اوالد صغار    ه ان ه طبق ه وی از جمل ر داشت   اينک ا در نظ وده ب ار ب و کب

ع از    ارأفت قضائی به طرد از مسلک قضا و طرد از م ی و من موريت در ادارات دولت
ول     ادل پ دی مع ايی   1500( رشوه وکالت دفاع، و به جزای نق ر امريک ه   ) دال محکوم ب

  .مجازات گرديد
  3/1/1389حکم مورخ 

ستيناف واليت هرات عضو يکی از ديوانهای محکمۀ ا)  25/9/1388(به تاريخ     
به اتهام سوء استفاده از صالحيت وظيفوی و ارتکاب اعمال خالف سلوک اخالقی 

دوسيۀ نسبتی وی . توسط موظفين کنترول و مراقبت قضائی طور بالفعل گرفتار گرديد
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بعد از تصويب عزل موقت وی توسط شورای عالی ستره محکمه و منظوری مقام 
از طريق  21/12/1389قاتی گرديده و به تاريخرياست جمهوری تابع پروسۀ تحقي

و در جلسه شد ارنوالی قضات غرض حل و فصل قانونی محول ستره محکمه 
شورای عالی قضا مورد رسيدگی قرار گرفت و پس از استماع ) 3/1/1389(تاريخی

اظهارات طرفين دعوی مسئوليت متهم در قبال اتهام ثابت دانسته شد و موصوف 
قانون ) 275(قانون تشکيل و صالحيت محاکم و ماده ) 24(ماده) 8(مطابق به فقره 

قانون جزا  145و ماده ) 427(و تعديل مادۀ ) 287(اجراآت جزايی ومستند به مواد 
باتوجه به حاالت قضيه و اينکه وی دارای اوالد صغير بوده و والدين ضعيف داشته و 

ا خواستار ترحم گرديده است که تنها نان آور خانه بوده و از جانبی هم در محضر قض
اعتبار از تاريخ (با توجه به اين حاالت، قابل رأفت دانسته شد، بناء  به حبس گذشته 

وبه طرد از مسلک قضا محکوم به مجازات ) 3/1/1389الی تاريخ 25/12/1388
  .گرديد

  12/5/1389حکم مورخ 
واليت پکتيا به  عضو يکی از ديوانهای محکمۀ استيناف)  10/12/1389(به تاريخ 

افغانی توسط موظفين کنترول و مراقبت )120000(اثر اطالع قبلی حين اخذ مبلغ
دوسيۀ نسبتی وی بعد از تصويب عزل موقت وی . قضائی طور بالفعل گرفتار گرديد

توسط شورای عالی ستره محکمه و منظوری مقام رياست جمهوری تابع پروسۀ 
ارنوادوسيه از تحقيقاتی گرديد لی قضات غرض حل و فصل قانونی محول طريق 

شورای عالی قضا مورد ) 12/5/1389(در جلسه تاريخی کهستره محکمه گرديد 
رسيدگی قرار گرفت و پس از استماع اظهارات طرفين دعوی به الزاميت متهم حکم 

قانون تشکيل و صالحيت محاکم و ) 24(ماده) 8(صادر و موصوف مطابق به فقره 
قانون جزا باتوجه  145ماده ) 2(و فقره 255اجراآت جزايی ومواد قانون ) 275(ماده 

به حاالت قضيه و اينکه وی داری اطفال بوده و تنها نان آور خانه بوده و در محضر 
الی 10/12/1388قضا خواستار ترحم گرديده است از ابتدای توقيفی اعتبار از تاريخ 

به مدت شش ماه  1389/ 21/1و تاريخ گرفتاری بعدی اعتبار از  9/1/1389تاريخ 
وطرد از مسلک قضا  افغانی)120000(حبس تنفيذی و جزای نقدی معادل پول رشوه 

  .محکوم به مجازات نمود
  
  

  19/5/1389مورخ   حکم
عزل موقت رئيس يکی از محاکم ابتدائيۀ واليت تخار به اتهام لت وکوبی يکی از 

بعد از منظوری مقام  که طرفين دعوی، ازطرف شورای عالی ستره محکمه تصويب
از طريق ) 14/4/1389(رياست جمهوری تابع پروسۀ تحقيقاتی گرديده و به تاريخ

ارنوالی قضات غرض حل و فصل قانونی محول ستره محکمه گرديده و در جلسۀ 

ACKU
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شورای عالی قضا مورد رسيدگی قرار گرفت که  پس از ) 19/5/1389(تاريخی
زاميت متهم حکم صادر و موصوف مطابق به استماع اظهارات طرفين دعوی به ال

قانون ) 275(ماده ) 2(قانون تشکيل و صالحيت محاکم و بند ) 24(ماده) 8(فقره 
قانون اساسی  به مدت يکسال تعليق وظيفه و ) 130(اجراآت جزايی ومطابق به مادۀ 

قانون ) 158(قانون جزا و رعايت مادۀ ) 409(در قضيۀ مجروحيت شخص طبق ماده
  .افغانی محکوم به مجازات گرديد) 6000(ر به جزای نقدی مبلغ مذکو

  12/5/1389حکم  مورخ 
دوتن از اعضای قضائی يکی از محاکم ابتدائيۀ واليت )24/9/1388(به تاريخ     

افغانی توسط موظفين کنترول و )12000(کندز به اثر اطالع قبلی حين اخذ مبلغ
به  9/10/1388موصوفان بتاريخ . دمراقبت قضائی طور بالفعل گرفتار گرديدن

ضمانت معتبر رها گرديده و دوسيۀ نسبتی شان بعد از تصويب عزل موقت شان 
توسط شورای عالی ستره محکمه و منظوری مقام رياست جمهوری تابع پروسۀ 

رنوالی قضات غرض حل ااز طريق ) 23/12/1388(تحقيقاتی گرديده و به تاريخ 
شورای ) 12/5/1389(حکمه گرديد و در جلسه تاريخیو فصل قانونی محول ستره م

عالی قضا مورد رسيدگی قرار گرفت و پس از استماع اظهارات طرفين دعوی به 
قانون تشکيل ) 24(ماده) 8(الزاميت متهمان حکم صادر و موصوفان مطابق به فقره 

) 255(قانون اجراآت جزايی ومستند به مواد ) 275(ماده )2(و صالحيت محاکم و بند
قانون جزا باتوجه به حاالت ظاهری شان و مطالبۀ رأفت قضايی و کميت ) 144(و 

پول اخذشده قابل رأفت دانسته شدند، بناًء شورای عالی قضا هرکدام شان را به حبس 
و به جزای نقدی معادل پول )9/10/1388الی  24/9/1388اعتبار از تاريخ (گذشته 
  .قضا محکوم به مجازات نمود افغانی و طرد از مسلک) 12000(رشوه 

  
  از فعاليتهای محاکم ابتدائيه واستيناف ناشی از فساد اداری : ب

 فشرده فعاليتهاي محکمه استيناف
  یاز فساد ادار یجرايم ناش

ر اسد سال       ا اخي  1389در محکمه استيناف جرايم ناشی از فساد اداری از ماه حمل ت
ه قضيه وارد شده است ) 231(د اجمعًا به تعد ورد  که از جمل قضيه فيصله   ) 46( درم

مال نواقص مسترد ـدوسيه جهت اک) 54(صادر شده وپنج جلد دوسيه به قرار قضائی، 
ا  اقی ب واد    ومتب ام م ت احک ت    ) 47(و ) 46(رعاي ت تح ی موق راآت جزائ انون اج ق

  .دوران ميباشد
  معرفی محکمۀ مبارزه عليه جرايم ناشی از فساد اداری واليت هرات

  از فعاليتهای آنوخالصۀ 
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سکتور عدلی وقضائی  برنامۀ ملیستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان بر اساس 
ه به هدف ريشه کن ساختن جرايم فساد اداری و به هدف اصالح و ايجاد اداره سالم،   ک

ره  ) 79(مبتنی بر مادۀ  ادۀ  ) 2(قانون اساسی و مستند به فق ر    ) "19(م انون نظارت ب ق
تراتيژی  ق س می  تطبي دۀ رس ره در جري اد اداری منتش ه فس ارزه علي ورخ ) 957(مب م

اکم   که، محاکم مبارزه عليه جرايم ناشی از فساد اداری را تأسيس "8/5/1387 اين مح
دز،     (در هشت زون قضائی کشور  دهار، هرات، کن کابل، جالل آباد، مزار شريف، قن

  . تشکيل گرديد) ابتدائی و استينافی(بطور دو مرحله ای ) باميان و پکتيا
عمًال  11/12/1388محكمه مبارزه عليه جرايم ناشی از فساد اداری شهر آابل بتاريخ 

  .نمودبه فعاليت آغاز 
در نيمه اول سال جاری در دو  مبارزه عليه جرايم ناشی از فساد اداری هرات محکمه 
تينافی (مرحله  تيناف واليت هرات تأسيس شد        ) ابتدائی و اس ۀ اس ات محکم و در چوک

ه شهری و         ه محکم وان امنيت عام دائی در چوکات دي عمًال کار خود را در مرحلۀ ابت
ور    ت ط تيناف آن والي ۀ اس ه محکم ت عام وان امني ات دي تينافی در چوک ۀ اس درمرحل

مال پرسونل قضائی و اداری طور مستقل وظايف ـمؤقت آغاز نمود، که البته بعد از اک
رد    د ب يش خواهن ه پ ان را ب ه ش ا. محول ر دارای   مح اکم ديگ د مح ذکره مانن کم مت

 . صالحيتهای حوزه ای و موضوعی ذيل می باشند
  :صالحيت حوزه ای

وده         يعتر ب اکم ديگر آن واليت وس ه صالحيت مح ساحه صالحيت اين محکمه نسبت ب
  . غور، بادغيس، فراه و نيمروز است: که، شامل قضايای ناشی از فساد اداری واليات

  :صالحيت موضوعی
اد اداری اعم از ساحۀ     صالحي ت موضوعی اين محکمه شامل تمام جرايم ناشی از فس

اد اداری            ه فس ارزه علي تراتيژی مب ق س ر تطبي انون نظارت ب ه در ق ملکی و نظامی ک
  .پيش بينی گرديده است، ميباشد

اد  رايم ناشی از فس ه ج ارزه علي ۀ مب ه ابتدائي رج  در واليت هرات اداریمحکم اول ب
ه از     ) 9(به تعداد ) 1389/  8/ 8(تا  1389ميزان سال  اد اداری را ک قضيه جرايم فس

رار داده     ورد رسيدگی ق ـارنوالی مربوطه به محکمه احاله شده است م ه طريق  در  ک
ورد  ه در م داد ) 5(نيتج ه تع ه ب وده ک م صادر نم نج قضيه ) 9(قضيه حک امل پ ن ش ت

داد    .محکوم به مجازات گرديده اند ه تع ن محکم ان اي ه منظور    ) 3( و همچن يه را ب دوس
ل اجراآت   ادر جد  که رفع خالها و نواقص به مرجع مربوطه مسترد نموده است ول ذي

  .قضائی محکمه انعکاس يافته است
  )1( جدول

  ه استکه منجر به محکوميت متهمين گرديد هفيصله های صادر

شم ره
اد تاريخ نوع قضيها ته
مرم جريمه مدت تاريخ محل زند
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 وقوع گرفتاری
 وظيفهو

 نقدی حبس حکم
 یتنفيذ

 9500-9500  سال2-2 6/7/1389 پوليس  مرد 15/12/13882 رشوت 1
 افغانی

  سال2-2 6/7/1389 پوليس زن  1 14/5/89 رشوت 2
افغانی 10000  ماه 6و

3 
ودادن اخذ 

رشوت 
 وشروع بزنا

پوليس 2  مرد 3 31/1/1389
  سال2-2 6/7/1389 ملکی1

5000-5000  ماه 6و

4 

اکتساب 
غيرقانونی 
سالح ومهمات

 

پوليس   مرد 22/10/13881
مصادره سالح   سال 13/7/13894 بادغيس

 ومهمات

5 
سوءاستفاده از

صالحيت 
 وظيفوی

   سال 13/7/13893پوليس هرات  مرد 1 8/4/1389

۶  
سوءاستفاده از

صالحيت 
  وظيفوی

پوليس    مرد  ١ 
    سال 3  4/8/1389  بادغيس

ثبت معتمد   مرد  1   اختالس  7
ماه1سال و5  8/8/1389احـوال نقوس

وجه160000
اختالس 

معادل جريمه و
 آن

 199000     1 8 9  مجموعه
افغانی

  
  ارش اجراآت محکمۀ استيناف مبارزه عليه جرايم ناشی گز

  )1389/ 23/8 -1/6/1389(از فساد اداری واليت کابل
فساد اداری واليت کابل از اول برج محکمۀ استيناف مبارزه عليه جرايم ناشی از 

دوسيه را مورد رسيده گی قضائی قرار داده و ) 75(به تعدا 23/8/189سنبله الی 
نفر نسبت عدم وجود داليل کافی ) 83( حکم صادر نموده است که در نتيجه به تعدا

تن ديگر احکام جزائی صادر شد که از جمله ) 205(برائت حاصل نمودند و در مورد 
جزای  به حبس تنفيذی  عالوه ازنفر ) 32(به تعداد وتن به حبس تنفيذی ) 37(تعداد

گرديدند به جزاءتن تنها به جزای نقدی محکوم ) 52(محکوم شدند، به تعداد نيزنقدی 
  .    تن به حبس تعليقی و جريمۀ نقدی محکوم شدند) 2(و تعداد
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رايم ناشی از فساد اداری جدول گزارش اجراآت محکمۀ استيناف مبارزه عليه ج
  واليت کابل

)1/6/1389-  23/8/1389(  

 

در اين جدول طوريکه مالحظه می شود سوء استفاده از صالحيت وظيفوی، اختالس، 
غفلت در انجام وظيفه، رشوت، تزوير، و تطهير پول از جهت آمار وقايع به ترتيب 

اما از جهت ضرر مادی که به دولت وارد شده . در رديف های اول تا آخر قرار دارند
، تطهير پول و عوايد )افغانی 200424575واقعه مبلغ 14در (است، جرايم اختالس

، سوء استفاده از صالحيت )افغانی 4896200(دريک قضيه (ناشی از جرم 
، )افغانی 1679500قضيه  7در(، تزوير)افغانی11153671قضيه 34در(وظيفوی
) افغانی 52000قضيه  11در (وغفلت وظيفوی )افغانی 505000 قضيه8در(رشوت

لت وارد کرده اند که محاکم مبارزه با جرايم ناشی از بترتيب بيشترين زيان را به دو
فساد اداری نه تنها اينکه عاملين اين جرايم را که مسئوليتهای شان در قبال جرايم 
ارتکابی ثابت شده به جزاهای حبس مناسب محکوم نموده اند که به رد و جبران زيان 

  تعدادمتهمين تصميم قضائی

ضيه
د ق
عدا
ت

ضيه  
ع ق
نو

 

ره
شما

ت 
رائ
ب

  

مقدار جريمه  
  معادل به افغانی

يق
تعل

+
مه
ري
ج

  

دی
 نق
مه
ري
ج

  

س
حب

+
مه
ري
ج

  

ذی
نفي
س ت

حب
  

  زن

  مرد

43  11153671  1 
  نفر

30 
 20  نفر 1  نفر

 سوء استفاده 34 94 1  نفر
 1 وظيفوی

15  200424575    13 
  نفر

20 
 2 اختالس 14 52   نفر 4  نفر

 3 غفلت وظيفوی 11 27  نفر 5   نفر 6    52000  16

  4  رشوه  8  10     نفر 8     505000  2

 5 تزوير 7 18  نفر 8  نفر 3    1679500  7

  6  تطهير پول 1  3   نفر 3    4896200 

83 218710946 1  52 32 37 1 204 75 ACKU  مجموعه
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ه دولت نيز آنان را های وارده و همچنان به جزاهای نقدی معادل ضرر وارد شده ب
  . محکوم نموده اند

  احکام محکمۀ استيناف مبارزه عليه جرايم ناشی از فساد اداری
  وت در نتيجۀ سوء استفاده از قدرتمحکوميت به اتهام اخذ رش) الف
  :  18/2/1389حکم مورخ

در قسمت گمرک که متضرر به سمت منزلش در حرکت بوده 20/9/1388بتاريخ 
موترش متوقف گرديده و به ) کمسيون موترها(ت ملی مربوط توسط مامورين امني

اسناد آن اعتراض گرفته و موتر را توقيف نمودند و با اينکه گمرک کابل از تکميل 
مورين متذکره موتر را رها ابودن و صحت اسناد موتر وی اطمنان داده اند با آنهم م

. رشوت تقاضا نموده اند دالر امريکايی) 800(نکرده بلکه در مقابل رهايی آن مبلغ 
ارنوالی شکايت کرده که باالثر تالش هيأت مختلط مامورين متذکره  متضرر به لوی 

دوسيه بعد از تکميل تحقيقات محول  ندحين اخذ مبلغ متذکره طور بالفعل گرفتار گرديد
محکمه شده و به اساس حکم محکمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشی از فساد اداری 

دالر ) 800(رده ثابت دانسته شده و از ابتدای گرفتاری به اتهام اخذ مبلغ جرم وا
قانون جزا به مدت سه سال حبس تنفيذی ) 255(مادۀ) 1(امريکايی رشوت مطابق بند

محکوم به مجازات گرديد و نيز دوکانداری که محل اخذ رشوت را مهيا نموده بود 
محکوم عليه محول محکمۀ استيناف  دوسيه بنابر عدم قناعت. قابل تعقيب دانسته شد

مبارزه عليه جرايم ناشی از فساد اداری گرديده و اين محکمه در جلسۀ مورخ 
خود حکم محکمۀ ابتدائيه را با توجه با حالت و وضعيت زندگی متهم  18/2/1389

قانون جزا به مدت ) 255(تعديل نموده و متهم را از ابتدای گرفتاری مطابق مادۀ
دالر محکوم به مجازات نمود ) 800(فيذی و جريمۀ معادل وجه رشوتدوسال حبس تن

و نيز دوکانداری را که محل اخذ رشوت را مهيا ساخته بود قابل تعقيب عدلی دانسته 
  .است

  .مجازات سنگين به اتهام جرايم مالی سنگين) ب
  : 29/6/13892حکم مورخ 

وجودی خزانۀ هيأيت تفتيش بانک مرکزی غرض بررسی م 27/1/1387بتاريخ 
دافغانستان بانک جالل آباد عازم اين شهر شد که خزانه دار غايب شده بعدا هيأت 

متوجه شد که  ،ديگر عازم اين شهر شده و در نتيجه تحقيق و بررسی خزانه بانک
يکصدوهشتادونه هزاروششصد دالر امريکايی جعلی جايگزين دالرهای واقعی گرديده 

 (ودر بخش پول افغانی جمعًا مبلغ .و دالرهای واقعی موجود نيست
افغانی کمبود ظاهر گرديد که به اين اتهام خزانه دار بانک به )  6180446473/

عنوان متهم اول و چند کار مند ديگر گرفتار گرديدند دوسيه پس از اينکه مدتی 
مراحل محاکموی اش را در محاکم عادی طی نمود باالخره شورايعالی ستره محکمه 
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يی رسيده گی قضيه را به محکمه ابتدائيه جرايم ناشی از فساد اداری طی مصوبه 
تفويض کرد که به اساس آن درجلسه تاريخی منحيث محکمه ذی صالح 

محکمه ابتدائيه ناشی از فساد اداری خزانه دار به اتهام جرم اختالس  29/6/1389
احکام  دالرامريکايی مطابق) 189093.97(افغانی و مبلغ )80446473.61(مبلغ
به مدت ) 1/2/1387(قانون جزا از ابتدای ايام گرفتاری  148و 273، 268(مواد

افغانی و جزای نقدی معادل ) 80446473.61(سال حبس تنفيذی و رد مبلغ) 16(
دالر امريکايی و جزای نقدی معادل آن و نيز جزای ) 189093.97(آن و رد مبلغ

يان تحقيق دوباره تحويل بانک افغانی که در جر) 10055000(نقدی معادل مبلغ
هزار دالر امريکايی جعلی )189600(نموده است و درخصوص اتهام ترويج مبلغ

قانون جرايم عليه امنيت داخلی وخارجی به مدت ) 19(بعوض دالر اصلی مطابق مادۀ
قانون ) 156(سال حبس تنفيذی محکوم به مجازات گرديده و مطابق احکام مادۀ)8(

و دو متهم ديگر . ل حبس بر باالی وی قابل تطبيق دانسته شدجزا مدت شانزده سا
نسبت عدم داليل کافی الزام از اتهام اختالس برائت يافته اما را به اتهام سوء استفاده 
از صالحيت وظيفوی بالترتيب بمدت سه سال حبس تنفيذی و يک و نيم سال حبس 

ديگران  رایپند و عبرت بتنفيذی محکوم به مجازات گرديدند، تا زجری بخود شان و 
  .گردد

  احکام محکمۀ ابتدائيۀ مبارزه عليه جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل
  محکوميت به اتهام رشوت در نيتجۀ سوء استفاده از قدرت) الف

  6/2/1389حکم مورخ 
دو عراده موتر زرهی يکی از کمپنی های خصوصی که فاقد اسناد و پليت بوده توسط 

واکنش سريع رياست امنيت ملی توقف داده شده و در يکی از رياست های افراد قطعه 
ذکره اسامی         ) 20(امنيت ملی به مدت  ی مت ر کمپن د، مسئول دفت داری می ش روز نگه

ائی وسايط   ) نام مستعار رشوت دهنده"(الف" که تبعه کشور انگلستان ميباشد جهت ره
ی  مت      ی کمپن اری در يکی از     نقليه متذکره به يکتن از منسوبين امنيت ابقۀ ک ه س ذکره ک

راد     ه يکتن از اف رياست های امنيت ملی داشته وظيفه ميدهد تا با پرداخت مقدار پول ب
" ب"رياست امنيت ملی در رهائی موترها سعی نمايد  در نتيجه کارمند مذکور اسامی 

ا شخص   " ج"با شخص  ده   " د"در موتر تکسی آشنا شده و از طريق او ب ی گردي معرف
ائی      25000د از يک سلسله مذاکرت در بدل پرداخت مبلغ و بع ا ره ر  امريکائی ب دال

که کارمند سابقه رياست امنيت ملی بوده " ج"باالخره شخص . وسايط توافق می نمايند
د   " ب"و " الف "وسايط را از رياست امنيت ملی خارج و بدسترس شخص  رار ميده ق

دارد     ده را اخذ مي ين  ش ا   .و مبلغ تع دًا اس غ    " الف " میبع ل پرداخت مبل از وی در مقاب
وده    ) ج(متذکره خواهان در يافت رسيد می گردد اما اسامی  ذکره را اخذ نم که مبلغ مت
ارنوالی رياست امنيت   به ) الف(است از دادن آن خود داری می کند که بعدًا شخص 
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ه شخص      ده ب ه ش ردد ميگ " د"ملی مراجعه و با تقديم عرايض خواهان رسيد مبلغ تادي
که باالثر به جرم رشوت دادن از طرف مسئولين امنيتی دستگير می گردد و از طريق 

  .تحت تعقيب ميباشند" د"و " ج"نيز دستگير ميگردند ولی اشخاص " ب" او شخص 
اد   دوسيه غرض حل وفصل قانونی محول محکمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشی از فس

ورخ    ی م ۀ علن ده و در جلس يدگی    6/2/1389اداری گردي ورد رس ذکره م ه مت محکم
ه  قرار گرفته  د از استماع دعوی    ک ا را       بع ه ه ين  دفاعي ه های متهم ارنوال و دفاعي

ته شخص   ف"وارد ندانس غ     " ال دی مبل ه نق ذی و جريم بس تنفي ال ح دت دوس ه م را ب
ادل وجه رشوه، و شخص       25000 ه حبس مدت دوسال     " ب"دالر امريکائی مع را ب

اری اشخاص  . ت نموده اندمحکوم به مجازا اير  " د"و " ج"و نيز به تعقيب و گرفت و س
  .منسوبين رياست امنيت ملی که در امر رهايئ موتر ها دست داشتند امر صادر نمود

   28/7/1389حکم مورخ 
ابق  يس س امی رئ ا اس ت کاپيس ی والي ت مل ف"ارنوالی امني ام " ال کايت مق االثر ش ب

انونی  تحت       واليت کاپيسا نسبت سوء استفاده ا ر ق وی و اجراآت غي ز صالحيت وظيف
تفاده از        وء اس رايم س اب ج ه ارتک رده ب ا مب االثر ن ه ب ه ، ک رار گرفت دلی ق ب ع تعقي

اخذ رشوت، اختالس و  ) رهائی غير قانونی متهمين جرايم سنگين(صالحيت وظيفوی 
ه ابت        ه در نتيجه محکم رد ک رار ميگي ام ق ورد اته ۀ  اتالف امالک و اسناد رسمی، م دائي

ورخ       ده م ل در جلسۀ قضائی منعق مبارزه عليه  جرايم ناشی از فساد اداری واليت کاب
ه    28/7/1389 وی ب خود متهم مذکور را در قبال جرم سوء استفاده از صالحيت وظيف

ه مدت سه سال حبس و               ذ رشوت ب ورد جرم اخ ذی و در م نج سال حبس تنفي مدت پ
غ      دالر امريکائی و 11000جريمۀ نقدی مبلغ  ال جرم اختالس مبل جه رشوت، و در قب

ادل    178000 ه مع افغانی به مدت دو سال حبس تنفيذی، رد وجه اختالس شده با جريم
ازات          ه مج ذی محکوم ب ه مدت دوسال حبس تنفي آن و در قضيه اتالف اسناد رسمی ب
ا         وده و در عين حال ب دد ب ذکره متع  نموده که با توجه به احکام مادۀاز اينکه جرايم مت

اده   انون جزا، جزاهای     158يکديگر مرتبط نميباشند در نص حکم  طبق صراحت م ق
  . محکوم بها يکی بعد از ديگری باالی وی تنفيذ گردد

  معرفی محکمۀ مبارزه عليه جرايم ناشی از فساد اداری 
  زون شرق کشور وخالصۀ از فعاليتهای آن

که مقر آن در شهر جالل  محکمه مبارزه عليه جرايم ناشی از فساد اداری زون شرق
آباد و در چوکات تشکيالتی رياست محکمۀ استيناف آن واليت ايجاد شده و به فعاليت 

زون قضايی شرق افغانستان شامل واليات ننگرهار، لغمان، کنرها . آغاز نموده است
و نورستان ميباشد که مقر اين محکمه در شهر جالل آباد موقعيت دارد و به تمام 

  .از فساد اداری که در اين زون رخ ميدهد رسيدگی می نمايد جرايم ناشی
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) ابتدائيه و استيناف(اين محکمه نيز مانند ديگر محاکم در اين زون دارای دو مرحله 
  .در چوکات محکمۀ استيناف اين واليت فعاليت می نمايد

اينک احکامی که اين محکمۀ در زمينۀ فساد اداری اصدار نموده است قرار ذيل 
  :صه می گرددخال

  محکوميت به اتهام سوء استفاده از صالحيت وظيفوی  -الف
  و تقلب و ارايۀ گزارش تزويری به کميسيون مرکزی مستقل انتخابات

   21/9/1389حکم 
يک تن از مسئولين دفتر ساحوی انتخابات واليت ننگرهار در انتخابات شورای 

بر خالف موارد مندرج قانون به اتهام اخذ رشوه، استخدام افراد 1388واليتی سال 
انتخابات، سوء استفاده از صالحيت وظيفوی، ارايۀ راپور تزوير و تقلب که در نتيجۀ 

تن از اعضای ناکام نامزدان انتخاباتی شورای واليتی به کميسيون مستقل ) 5(آن 
انتخابات مرکزی کامياب معرفی شده بود، و سوء استفاده از پولهای سردستی و عدم 

سيمکارت ها برای کارمندان انتخاباتی و اخذ کميشن از معاشات کارکنان متهم توزيع 
ارنوال موظف بعد از . شده بود تحت تعقيب عدلی قرار گرفته و گرفتار گرديد

تکميل مراحل تحقيقاتی شخص مزبور را به اتهامات فوق متهم ساخته و دو سيه را 
با جرايم ناشی از فساد  غرض حل و فصل شرعی محول محکمه ابتدائيۀ مبارزه

محکمه مورد رسيدگی  4/9/1389اداری ننگر هار نمود که در جلسۀ علنی مورخ 
قرار گرفت  که در نتيجه، محکمۀ متذکره مسئوليت متهم را در مورد اتهامات سوء 
استفاده از صالحيت وظيفوی و تقلب و ارايۀ گزارش تزويری به کميسيون مرکزی 

مورد سوء استفاده از صالحيت وظيفوی مطابق به احکام  ثابت دانسته و وی را در
قانون جزا به مدت چهار ماه حبس تنفيذی و در خصوص اتهام ) 285(مادۀ ) 1(فقرۀ 

قانون مذکور به ) 310(مادۀ ) 2(تقلب و ارايۀ گزارش تزويری متکی به هدايت فقرۀ
بق احکام مادۀ سال حبس تنفيذی محکوم به مجازات نموده که بعدًا مطا) 2(مدت دو

وی قابل تطبيق دانسته است  و اما  ایقانون جزا مجازات دو سال حبس را بر) 156(
اخذ رشوه، استخدام افراد بر خالف قانون، سوء استفاده "وی را در خصوص اتهامات 

از پولهای سردستی و عدم توزيع سيم کارتها برای کارمندان انتخاباتی و اخذ کميشن 
نسبت عدم وجود داليل و مدارک الزام کافی مطابق احکام مادۀ  "از معاشات کارکنان

مجلة االحکام بيگناه دانسته و به ) 8(قانون جزا و مادۀ ) 4(قانون اساسی و مادۀ ) 25(
  .برائت وی حکم نمود

  محکوميت به سوء استفاده از صالحيت وظيفوی و جعل وتزوير  -)ب
  در اسناد ترافيک جاده

  1389قوس10
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هيأتی از وزارت امور داخله، مديريت ترافيک واليت ننگرهار را  1385در سال 
مورد تفتيش و کنترول قرار داده که در نتيجه، اجراآت خالف قانون ترافيک جاده را 
در مورد توزيع پليتهای تکسی و جواز سير برای تعداد وسايط نوع تونس را احراز و 

ارنوالی محول. تثبيت نمودند گرديده که بعد از تکميل تحقيقات  قضيه جهت تحقيق به 
" سوء استفاده از صالحيت دولتی و استعمال اسناد جعل وتزوير"به ارتکاب جرائم 

در امور ترافيک جاده متهم گرديد و دوسيه غرض حل و فصل قانونی محول محکمۀ 
در  18/8/1389ابتدائيۀ جرايم ناشی از فساد اداری گرديد که در جلسۀ علنی مورخ 

فين دعوی مورد رسيدگی قرار گرفت و در نيتجه هيأت قضائی اتهامات حضور طر
مطرح شده عليه وی را ثابت دانسته و او را در خصوص سوء استفاده از صالحيت 

قانون جرايم عسکری به مدت چهار سال حبس ) 42(مادۀ) 1(وظيفوی مطابق فقرۀ 
قانون جزا به مدت ) 316(تنفيذی و در حصۀ استعمال  اسناد جعل وتزوير مطابق مادۀ

چهار سال حبس تنفيذی از ابتدای گرفتاری محکوم به مجازات نمود و بعد طبق 
قانون جرايم عسکری حکم نمود تا عالوه از دو روز حبس که تحت ) 8(مادۀ) 1(فقرۀ

توقيف قرار داشته است مدت سه سال و سه صد و شصت و سه روز ديگر را  در 
در حال محاربه می باشد سپری نمايد تا جزای به يکی از قطعات عسکری که فعًال 

  . خودش و عبرت بديگران شود
  کلدار پاکستانی رشوه) 50000(ج ـ محکوميت به اتهام اخذمبلغ 

  1389/ميزان 28
مدير امالک يکی از ولسواليهای واليت ننگرهار به اتهام اخذ رشوت گرفتار و 

  .محکوم گرديد
قطعه بانکنوت، نشانی شده وبدست متضرر داده می به اثر اطالع قبلی امنيت ملی چند 

شود، متضرر بعد از اينکه پول نشانی شده را به مدير مزبور تسليم ميدهد به تعقيب 
ارنوالی داخل دفتر کارش شده و او را آن هيأت متشکل از پوليس، امنيت ملی و 

ت های از کلدار پاکستانی به شمول بانکنو) 50000(مورد تالشی قرار داده ومبلغ 
قبل نشانی شده بدست آمد، که در جريان تحقيق به اخذ مبلغ مذکور در دفتر کارش 
اعتراف نموده و بعد از ختم تحقيق، قضيه جهت حل وفصل قانونی محول محکمه 

عليه او اقامۀ دعوی گرديد که هيأت  28/9/1389گرديده که در جلسۀ علنی مورخ 
ا ثابت دانسته و او را به اتهام اخذ رشوه از قضائی در نتيجۀ رسيدگی، مسئوليت وی ر

ابتدای ايام گرفتاری به مدت دو سال و شش ماه حبس تنفيذی و جريمۀ نقدی 
کلدار پاکستانی معادل مبلغ اخذ شدۀ رشوه ) 50000(افغانی معادل ) 26545(مبلغ

  .محکوم به مجازات نمود
  ز فساد اداری واليت هراتگزارش از اجراآت محکمۀ ابتدائی مبارزه با جرايم ناشی ا
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طی ماه گذشته محکمۀ ابتدائيۀ مبارزه عليه جرايم ناشی از فساد اداری واليت هرات 
  :قضيه را مورد رسيدگی قرار داده است جزئيات آن قرار ذيل است 9بتعداد 

 قضيه؛3: اختالس -1
 قضيه؛ 1: سوء استفاده از صالحيت وظيفوی -2
 قضيه؛ 2:رشوت -3
 قضيه؛ 3: غفلت در وظيفه -4
 .قضيه1:اکتساب غير قانونی -5
تن متهمين داشته که از آن جمله  18در اين زمينه به تعداد . قضيه1:اضافه ستانی -6
نفر مرد به مجازات از سه ماه ) 9(از اين تعداد متهمين . تن اناث بوده و بقيه مرد 7

تا هفت سال حبس و مجازات نقدی در جرايم ايکه ضرر مالی ايجاد کرده بودند 
  .  دمحکوم شدن

همانطوريکه مالحظه می فرماييد بعضی ازاين متهمين بعد از صدور حکم گرفتار و 
توقيف شده اند، اين بدان دليل است که در اين قضايا خوف فرار افراد وجود ندارد و 
افراد با دادن ضمانت معتبر تا صدور حکم محکمه از توقيف قبل از محاکمه آزاد بوده 

  . نبوده است بناء از  اصل برائت خود برخور دار بوده انداند و نياز به توقيف آنها 
و 8ماه(گزارش از اجراآت محکمۀ ابتدائی مبارزه با فساد اداری واليت هرات

9(1389  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  و مبارزه بامواد مخدر کمه ابتدائيهبازتاب فعاليتهای مح

مدت حبس  جريمه نقدی
 تاريخ حکم تنفيذی

محل 
وقوع 
 ووظيفه

تعداد  جنس
 متهم

تاريخ 
نوع  تاريخ واقعه گرفتاری

 قضيه

زشماره
 مرد ن

سال 3 .  4/8/1389 پوليس  
4/8/1389 1 1 . بادغيس  15/8/

1389 
سوء

استفاده 
وظيفوی

1 

100000 -
افغانی 100000  

سال و  5
ماه  1  8/8/1389  

احوال 
نفوس 
 هرات

. 1 1 8/8/1389  22/5/
 2 اختالس 1389

انیافغ 22000 سال 5   15/8/
1389 0 . 1 1 22/6/

1389 
22/6/

1389 
زمينه

سازی 
رشوت

3 

افغانی 5000 ماه 3   15/8/
1389 

ترانسپور
/15/9 1 1 . ت هرات

1389
15/4/

1389
اضافه
ستانی 4 

افغانی 756000 سال و  5 
ماه 1  

15/8/
1389 

احوال 
نفوس 
 هرات

. 1 1 15/9/
1389 

5/12/
 5 اختالس 1389

16900695 
سال 7 افغانی  2/9/1389 پوليس باد  

9/6/1381 1 1 . غيس  29/11/
1419  6 اختالس

4300000 
 افغانی

سال و  4
ماه 1  

20/9/
1389  . 1 1 4/8/1389  4/8/1389 پرداخت 

رشوت 7 

4300000 
 افغانی

سال و  4
 1ماه و  1

 سال
20/9/

1389 
اردوی 
/16/3 2 2 . ملی

1389 
16/3/

1389 
اکتساب
غير 

قانونی 
سالح

8 

/20/9 برائت .
1389 

معارف 
/20/9 9 2 7 هرات

غفت  1385 1389
وظيفوی 9 

 مجموع  .  . 18 10 7 . . . .
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  1385طی سال  جرايم ناشی از فساد اداری
 :1385سال  درابتدائيۀ مبارزه با مواد مخدر گزارشی از فعالتيهای محکمۀ

ه   نيز يکی از همين نهادهااست کهمحکمۀ ابتدائيۀ مبارزه با مواد مخدر ما در کنار اينک
 تالش انعکاس دهيمتمام اجراآت و فعاليتهای اين نهاد را بطور مسلسل  نمائيمسعی می 

رد  واهيم ک ال     خ ی س ته يعن الهای گذش راآت س ا اج ا ) 1385(ت ی س ن ) 1389(ل ال اي
يم    بالنوبهمحکمه را نيز رار ده زارش يک        . تحت پوشش ق ن گ ه اي د توجه داشت ک باي

ه دسترس       ،گزارش صرفًا قضائی است واد مخدر ب ا م ارزه ب که توسط خود محکمۀ مب
   .قرار داده شده است ما

 1385محکمۀ ابتدائيۀ مبارزه با مواد مخدر نشان ميدهد که در طی سال  ارسالیراپور
ورد غور    ) 243(محکمه به تعداد اين  يه را م يده گی    ،دوس رار داده و   ورس قضائی ق

داد  ه تع ه از آنجمل وده است ک انونی صادر نم روئين، ) 76(فيصلۀ ق ) 135(قضيه هي
ه مورفين بوده ) 7(قضيه چرس و ) 17(قضيه تيزاب و مواد کيمياوی، ) 8(ترياک،   ک

داد     .ا ست  تن از متهمين فيصله صادر شده   ) 426(در مورد  ه تع ه از آنجمل ) 323(ک
دی و مصادر   ۀ نق بس و جريم ازات ح ه مج وم ب ن محک ه   ۀت وم ب ی محک ايل جرم وس

ين نفر) 21(اوراقتن برائت حاصل و نيز ) 94(مجازات و به تعداد  ه   از متهم اساس  ب
  . نده اعدم صالحيت مسترد گرديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1385ز کابل در سال ابتدائيۀ مواد مخدر مرک ۀگزارش اجراآت محکمجدول 
نوعرهشما  

يت 
ضد جرم
بدموادر متهد ق

دست
 تصاميم قضائیآ
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برائت
 

1 - 
5 

س تنفيذ
سال حب

 ی

5 - 
15

س تنفيذ
سال حب

 ی

15
- 

20
 

سال تنفيذ
  ی

مجموع مقدار 
صادره جريمه نقدی

ه
 

وسايل جرمی
 

دوسيه 
های 

مستردشده 
متهمين 

نسبت عدم 
 صالحيت

 7  57490000 41 44  1312688.41339 76ينهيروئ1

13524270398.98 ترياک2
1 49 18 111 51 140946000 13 

 1  20610000 6 17 3 2 5921.8 29 17 چرس3

   20610000  15 1  530 16 8مياویيک4

   4010000 3 1  4 172 8 7مورفين5

24342684531.19 مجموعه
4 94 22 188 101 223056000  

 ١٣٨٩سال  یراپور قضايافشرده 
  محکمه ابتدائيه مبارزه عليه جرايم مواد مخدر

ال     در از س واد مخ رايم م ه ج ارزه علي ه مب ه ابتدائي داد  1388در محکم ه تع ) 43(ب
ا وده واز آغ ال  زقضيه تحت دوران ب ال   1389س د س رج اس ر ب ی اخي در  1389ال

ه    ه ارنوالی مربوط ب  قضيه از طريق) 189(خالل پنج ماه به تعداد  ه احال ن محکم اي
  .قضيه ميشود) 232(که جمعًا . گرديده است

ذکر ب   ) 178(باالی  وق ال ه     ع قضيه از مجموع قضايای ف ه جانب د از غور وبرسی هم
ت   ه اس انونی صورت گرفت له ق امل  فيص ه ش روئين) 63(ک يه هي يه ) 88. (قض قض

 .قضيه موروفين ميباشد) 4(قضيه مواد کيمياوی و ) 10(قضيه چرس ) 13. (ترياک
ورد  ده است  ) 295(در م اذ گردي ذکره تصميم اتخ ين قضايای مت ن از متهم ه از . ت ک

اً    ) 28(تن افراد عادی ) 253(جمله  ه خارجی جمع ن تبع ه   تن کارمند دولت و يک ت ب
 . جازات گرديده اندمتن محکوم به ) 282(تعداد 

برائت حاصل   ،ت داليل کافی الزامتن افراد عادی نسبت عدم موجودي) 13(وبه تعداد 
  .نموده اند

  :از فعاليتهای محاکم ابتدائيه واستيناف مواد مخدر: ج
   1389فشرده راپورقضايای سال 
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  محکمه استيناف مبارزه عليه جرايم مواد مخدر
ال    از س در از آغ واد مخ تيناف م ه اس ی ) 1389(در محکم ًا  2/6/1389ال جمع

  :قضايای مذکور عبارت اند از گرفته استدوسيه تحت رسيدگی قرار ) 167(
 قضيه ) 71(ترياک - 1
 قضيه ) 62(هيروئين - 2
 قضيه ) 12(تيزاب - 3
 قضيه ) 13(چرس - 4
 قضيه ) 2(استفاده از وظيفه  ءسو- 5
 قضيه ) 4(فين رمو- 6
 قضيه ) 1(رهبری قاچاقبران - 7
 قضيه ) 1(خشخاش - 8
ه در  قضيه  ) 1(البراتوارمواد مخدر - 9 د  را تشكيل م قضيه  ) 167(مجموع  آ يده

داد        249قضيه شامل  135از جمله  ه تع ده، ب تهم حل و فصل گردي ر م ) 18(نف
داد   ه تع رار و ب ه ق ده است ) 14(قضيه ذريع ترد گردي وبي مس ه . قضيه مكت آ

ده و        وم گردي دي محك ه هاي نق ر  ) 9(متهمين آنها به حبسهاي مختلف و جريم نف
 .برائت حاصل نموده اند

  
  

  :1385يناف مبارزه با مواد مخدر مرکزی در سال گزارشی از فعاليتهای محکمۀ است
گزارشی از آرشيف فعاليتهای محکمۀ استيناف مبارزه با مواد مخدر مرکزی طی سال 

  .تهيه گرديده که اينک ارايه ميگردد 1385
اين محکمه بدست مارسيده است نشان ميدهد  1385بر اساس راپوری که از آرشيف 

قضيۀ انواع مواد مخدر را مورد  207تعداد  به 1385که اين محکمه در طی سال 
رسيدگی قضائی قرارداده و فيصلۀ قانونی صادر نموده است که از اين ميان 

قضيه مواد کيمياوی )4(قضيه چرس)11(قضيه هيروئين)50(ترياک) 140(تعداد
کيلوگرام بوده ) 10400/ 256(قضيه موادمورفين بوده که مجمــوعًا درحــدود )2(و

نفر محکوم به مجازات شده و ) 240(متهم داشته که از جمله ) 315(د بتعدا. است
تن بداليلی يا دوسيه های  آنان مسترد شده و يا ) 74(تن برائت يافته و تعداد ) 11(

  .غايب بوده اند
  1385راپور گزارش محکمۀ استيناف مبارزه عليه مواد مخدر در سال 

  
  
  

تصاميم قضائی
مقدار مواد 
بدست آمده

تعداد 
 متهم

تعداد 
قضيه

نوعيت
جرم

داد شماره ه تع ب
ن از) 46( ت

ده اقی مان ب
ين در متهم
يدگی ين رس ح
ب ائی غاي قض
وده و ب
ايای ياقض

مجموع مقدار 
 جريمه نقدی

15-20
سال 
حبس 
تنفيذی

5-15
سال 
حبس 
تنفيذی

1-5
سال 
حبس 
تنفيذی

 برائت

53320000
12369.4 9 42 74 23 افغانی

کيلوگرام20 195 140 ترياک 1 

16220000 
 1 4 25 26 افغانی

1357.81
0 

کيلوگرام
79 50 هيروئي

 2 ن

11100000 7 25 1  4431 31 11 جرس 3 
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  ا مواد مخدرحکم محکمۀ استيناف مبارزه ب )الف
  مجازات سنگين برای سربازان پوليس به اتهام انتقال مواد مخدر 

  7/6/1385مورخ 
هرات باهمکاری با يک  -چهار تن از سربازان قوماندانی غند شاهراه بادغيس

قاچاقچی ديگر موتر جيب دولتی را از ترياک بار نموده و به طرف هرات در  
بارزه با مواد مخدر و امنيت ملی که به حرکت بودند که موتر شان توسط پوليس م

اساس اطالع همکار مخفی از موضوع آگاه شده بودند توقف داده شده و در نتيجۀ 
ميل سالح همراه مهمات از نزد  6کيلوگرام ترياک با )222.700(تالشی موتر، مقدار
دوسيه بعد از تکميل تحقيقات غرض حل وفصل شرعی محول . متهمين بدست آمد

تدائی گرديد که محکمۀ متذکره هرکدام از اوشان را از ابتدای ايام گرفتاری محکمه اب
به اتهام انتقال مقدار مواد متذکره به مدت شانزده سال حبس تنفيذی و جزای نقدی 

دوسيه به . افغانی و مصادرۀ وسايل جرمی محکوم به مجازات نمود) 1500000(مبلغ
بتدائيه محول محکمۀ استيناف مبارزه اثر عدم قناعت طرفين دعوی به حکم محکمۀ ا

بعداز استماع اظهارات  7/6/1385عليه مواد مخدر گرديد که در جلسۀ علنی مورخ 
طرفين دعوی در نهايت فيصلۀ صادرۀ ابتدائيه را مورد تأييد قرار داده و و مطابق 

قانون مبارزه عليه مواد مخدر هرکدام از متهمين را از ) 16(مادۀ) 2(فقرۀ) 7(بند
ابتدای ايام گرفتاری به مدت شانزده سال حبس تنفيذی و جزای نقدی مبلغ 

  .افغانی و مصادرۀ وسايل جرمی حکم نمود) 1500000(
  حکم محکمه اختصاصی ابتدائيه مواد مخدر ) ب

  آيلو گرام هيروئين)24(آيلوگرام ترياك و ) 2530(مجازات قاچاق مقدار 
  26/12/1388مورخ حکم  

ار نوالي اختصاصي مبارزه با مواد مخدر باالي دو نفر قاچاقبر  در ارنوال موظف 
آيلو گرام هيروئين را توسط يك عراده )24(آيلوگرام ترياك و ) 2530(حاليكه مقدار 

موتر همراه با يك ميل سالح در واليت هلمند انتقال ميدادند وتوسط قواي ائتالف و 
ات غرض حل وفصل قانونی گرفتار گرديده و بعد از تکميل تحقيق) 333(قطعه 

با در نظر داشت اصل  26/12/1388محول محکمه گرديد که در جلسۀ علنی مورخ 
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بيطرفي قضا ورعايت اصول محاآمه عادالنه، قضيه را بررسي نموده و در نتيجه 
ارنوال را متكي به دالئل مورد نظرش ثابت دانسته ودفاعيه وآيل متهمان را  دعوي 

  .زاميت آنان را در قبال قضيه بدالئل ذيل ثابت دانسته استموجه ومدلل ندانسته ال
  :خالصه نص حکم 

) 156(قانون مبارزه با مواد مخدر با رعايت ماده ) 15،16(مطابق حکم ماده     
سال حبس و مبلغ دو، دوميليون ) 17، 17(قانون جزا هر واحد از متهمان به مدت 
قانون مبارزه بامواد مخدر به ) 28،42(  افغانی جزای نقدی متکی به احکام مواد

مصادره يک عراده موتر حامل مواد مخدر و يک ميل سالح مرتبط به قاچاق مواد 
  .مخدر اصدار حکم گرديد و يک سيت تليفون ثريا بدست آمده نيز مصادره گرديد

  در راستای مبارزه با مواد مخدر
  قانون جديد

  »ن مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آ« 
مبارزه عليه مواد مسکر و مخدر در کشور عزيز ما سابقه طوالنی داشته و بر عالوه 
اينکه برای استعمال کنند گان مسکرات در نظام جزای شريعت اسالم مجازات حد 
تعيين گرديده ، ساير موارد آن بنا بر حکم شريعت از جانب نظام داران و حکومت 

دور نظامنامه ها ، اصول نامه ها ، فرامين و داران در ادوار مختلف تاريخ ذريعه ص
قوانين منحيث جرم قلمداد گرديده و برای عاملين آن مجازات تعزير پيش بينی گرديده 

  .است 
  :از جمله ميتوان اسناد تقنينی  ذيل را نام برد    
مندرج فصل پانزدهم نظامنامه جزای عمومی دوره امانی  132الی  125مواد  -

   .خورشيدی  1302ن ميزا 17منتشره 
 1329جدی  16اصولنامه توقيف خانه ها و حبس خانه ها منتشره  13ماده  -

  .خورشيدی 
  1311جدی  3اصول اساسی دولت ، منتشره  12ماده  - 
  1335اسد  9اصولنامه ترياک مورخ   -
اصولنامه زرع ، تجارت ، خريد ، فروش ، ورود و صدور و استعمال ترياک در  -

  .1336قوس  2ورخ افغانستان م
رئيس جمهوری افغانستان در مورد  29/8/1370مورخ  1164فرمان شماره  -

توشيح مصوبه شورای ملی در باره الحاق افغانستان به ميثاق ملل متحد عليه انتقال 
مورخ  760غير مجاز مواد مخدر و سايکوتراپيک منتشره جريده رسمی شماره 

30/10/1370  
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اداره موقت افغانستان در باره منع زرع  15/1/1381مورخ  53فرمان شماره  -
کوکنار ، چرس و توليد ، توريد ، پروسس ، خريد ، فروش ، صدور ، عرضه ، 

  نگهداشت ، حمل و نقل و استعمال مواد مخدر 
مورخ  741قانون مبارزه عليه مواد مخدر منتشره جريده رسمی شماره  -

31/1/1370   
مورخ  793ر منتشره جريده رسمی شماره قانون مبارزه عليه مواد مخد -

  هـ ق  20/5/1421
مورخ  813قانون مبارزه عليه مواد مخدر منتشره جريده رسمی شماره  -

13/8/1382   
مورخ  875قانون مبارزه عليه مواد مخدر منتشره جريده رسمی شماره  -

15/11/1384 .  
ت نشاندهنده رشد تطور تعدد اسناد تقنينی در زمينه مبارزه عليه مخدرات و مسکرا  

عرصه قانونگذاری در کشور ميباشد که به مقتضی تحوالت عصر و زمان و بگونه 
همگام شدن با پيشرفت سائر دول جهان صورت گرفته است ، در اين خصوص بگونه 
ارائه بهترين شاهد بر مدعی فوق ميتوان از قانون جديد مبارزه عليه مسکرات و مواد 

که  1389جوزا  24مورخ  1025شره جريده رسمی شماره مخدر و کنترول آن منت
  .آخرين قانون در زمينه ميباشد نام برد 

هيئت مختلط مجلسين  3/9/1388مورخ  158اين قانون که باساس مصوبه شماره    
قانون اساسی کشور توشيح شده  94شورای ملی تصويب و به اساس حکم ماده 

مقام رياست  22/3/1389رخ مو 38محسوب ميگردد ، ذريعه حکم شماره 
جمهوری جهت نشر در جريده رسمی به مقام وزارت عدليه فرستاده شده است و به 

  .ماده احکام مندرج آن تنظيم گرديده است  67داخل پنج فصل و 
قانون مذکور طوريکه قبًال نيز به آن اشاره گرديد آخرين قانون در زمينه مبارزه     

آن قانون قبلی  67و فعًال نافذ ميباشد و براساس ماده  عليه مواد مخدر و مسکر بوده
 15/11/1384مورخ  875مبارزه عليه مواد مخدر منتشره جريده رسمی شماره 

  .صراحتًا ملغی گرديده است 
اين قانون کمبودات و مواردی را که در قوانين قبلی فروگذاشت گرديده بود مرفوع  

گرديده است که از جمله ميتوان شاخص نموده و با معيار عالی قانونگذاری وضع 
  : های عمده يا ويژه گی های عمده آنرا ذيًال بر شمرد 

اين قانون بر خالف قانون قبلی بر عالوه مخدرات حاوی احکام جامع راجع به  - 1
اساس ممنوعيت مستحکمتردر شريعت اسالم دارد ميباشد و بر  مسکرات که

نيز مؤيدات جزائی پيش بينی  عالوه استعمال مسکرات برای قاچاق مسکرات 
  .نموده است 
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اين قانون بر خالف قانون جزا بخش مجازات حد مسکرات را به کتب فقهی  - 2
در  44محول نه نموده بلکه مجازات حد را طبق احکام شريعت اسالم در ماده 

 .ضمن پنج فقره به تفصيل الزم بيان نموده است 
رسی قضايای مواد مخدر و اين قانون در خصوص اجراآت جزائی مختص به بر - 3

مسکر احکامی را که در قوانين شکلی جزائی پيش بينی نگرديده نيز تنظيم نموده 
مراجع رسيدگی به جرايم مسکرات و «است و آنرا در فصل دوم تحت عنوان 

تالشی « و در فصل سوم تحت عنوان  19الی  12در طی مواد » مواد مخدر
 .  پيش بينی نموده است    40الی  20در طی مواد » ،ضبط و روش های کشف 

اين قانون بر خالف قانون قبلی صالحيت محو مواد مخدر و مسکر ضبط شده را  - 4
بوط از صالحيت محکمه ذيصالح دانسته است ، که اين ارنوال مربه پيشنهاد 

قانون اساسی کشور قرار دارد ، د  122و  120روش در مطابقت کامل با مواد 
بلی محو نمودن مواد مخدر ضبط شده در وظايف و ر حاليکه در قانون ق

 .مربوطه تعيين گرديده بود ارنوال صالحيت های  
اين قانون به تعيين و تشخيص تمام مراحل ارتکاب جرايم مختص به مواد مخدر  - 5

جرم ، تعدد حالت اتفاق به جرم ، شروع به جرم ، تکرار : و مسکر از قبيل 
مؤيدات جزائی هر مرحله را پيش بينی و، پرداخته مجرمين و شرکت در جرم

ن و قضات اختصاصی جرايم مواد ارنواالنموده است که اين موضوع برای 
 .مخدر و مسکر در امر تسهيل قضايای وارده نهايت ممد و مفيد ميباشد 

را که با اصول جزائی نظام شريعت » جريمه نقدی « اين قانون مجازات مالی  - 6
و هم با اصل شخصی بودن جرايم و جزاها  اسالم سازگاری بيشتر ندارد

سازگاری کامل ندارد به علت فوق اصًال پيش بينی نه نموده است ، در حاليکه 
ميليون افغانی را  10افغانی الی  30000قانون قبلی مجازات مالی سنگين ، بين 

  .تجويز نموده بود که با اصل تناسب جرايم و جزاها نيز سازگاری نداشت 
ه از ويژگی های قانون جديد مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر و بنا بر فشرد

کنترول آن ، گفته ميتوانيم که قانون مذکور با معيار های عالی قانونگذاری تهيه 
گرديده و انشاء اهللا تا حد اکثر مشکالت ارگانهای عدلی و قضائی را در خصوص 

رگاه خداوند متعال رسيدگی به قضايای مواد مخدر مرفوع خواهد ساخت و از با
به تمام دست اندرکاران تهيه تسويد و تصويب اسناد تقنينی توفيق مزيد استدعا 

شتر اسناد تقنينی کشور سعی نموده از آن طريق که يدارم تا در بهبودی هرچه ب
مجرای واحد و بنيادی حل مشکالت و معضالت است در رفع مشکالت موجود 

  .د در نظام کشور عزيز سهم عظيم بگيرن
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  روش تحقيق

Methodology of Research 
  

  مقدمه
بنيادی جوامع امروزی بشر ميباشد به نحويکه  مسائلمسئله تحقيق و پژوهش يکی از

تقريبًا هيچگونه انتظام و يا پيشرفت و توسعه صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و نظم و 
  .بدون انجام تحقيقات و مطالعات اساسی قبلی ممکن نخواهد بودنسق امور وغيره 
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. نا گفته نبايد گذاشت که کنجکاوی يکی از خصوصيات جدانشدنی از انسان است
همانگونه که مشاهده ميکنيم طفل از ابتدای تولد با نگاه و بعد ها با حرکات و تالشهای 

ی ها و تجربيات خوداست، به مداوم در پی کشف تازه ها و افزودن به گنجينه دانستن
ت در جستجوی کشف راز های پيچيده اسرار قنظر می رسد بشر نيز از ابتدای خل

آميزی که از همه سووی را در ميان گرفته بوده که هنوز هم ادامه دارد و نظر به 
اينکه با همه پيشرفت های چشمگيری که انسان در علوم ظاهری و فنون و طبابت 

بدست آورده هنوز در مراحل قبل از قدم اول در راه کشف  وحتی در علوم عقلی
  .حقايق و اسرار خلقت قرار دارد تا بشر هست اين جستجو ادامه خواهد داشت

اين کنجکاوی و عطش خاموش نشدنی برای کشف حقايق پايه و اساس تحقيق 
اه وپژوهش را تشکيل ميدهد که در زندگی روزمره همه مردم به شکل آگاه يا ناخود آگ

با آن عجين هستند و قسمت عمده اختراعات و اکتشافات حاضر در سايه همين 
  .کنجکاوی و تالش مداوم و پيگير فراهم آمده است

  در اينجا پرسش بعمل می آيد که تحقيق يا پژوهش چيست؟
  :در پاسخ بايد گفت که 

تحقيق وپژوهش در لغت جستجو کردن امری برای بدست آوردن آن است اما در 
  :الح عبارت است ازاصط

مل و جستجو پيرامون أکشف حقيقت مجهول و مجمل که با روش خاصی از طريق ت
  .مطلبی بدست می آيد

،تحقيق به گونه های متفاوتی تعريف شده است که کم وبيش همه درکتاب های مختلف 
ز تأکيد  دارد که ما در اينجا به ذکر چند نمونه ا) fact finding(آنها  برحقيقت يابی 

اين تعريف ها اکتفاء ميکنيم  ،محققين وپژوهشگران  خود بخوبی  تشابه وتداخل  
  :تتعاريف  ارائه شده را درخواهند ياف

يک عمل  منظم که درنتيجه  آن پاسخ های مورد نظر :  تحقيق عبارت است از  -1
 .در موضوع  تحقيق  به دست می آيد  هومطرح شد

دستيابی به آنچه  برديگران  مجهول   تحقيق يا پژوهش کاری است منظم باهدف -2
بنا بر اين ،درکار .تيا تفصيل وگستردن آنچه  برديگران به اجمال معلوم اس. است 

ی برای پرسش های خود يتحقيق ،پژوهشگرسعی دارد حقايقی را آشکار کند وپاسخ ها
 .درموضوع  تحقيق بيابد 

ليت منظم ومدون می تعريف ديگری  که از تحقيق  شده است ، تحقيق را يک فعا -3
 . داند که هدف آن کشف وگسترش دانش وحقيقت است 

کشف حقيقتی مجهول يا : الخره  تحقيق  دراصطالح علمی عبارت است از اوب -4
 .مجمل  که باروش  خاصی از طريق  تأمل وجستجو پيرامون مطلبی بدست می آيد 

بنا . و حقيقت،روش،تأمل وجستج: دراين تعريف چندويژگی عمده نهفته است
استفاده از فکر وانديشه ،و ) Methodology -متودولوژی(براين،هر پژوهش 

  .سرانجام حرکت وجستجوست 
  :بعد از ذکر مقدمات اکنون به اصل موضوع می پردازيم

  :هدف تحقيق
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لذا هدف . هدف تحقيق عبارت است از جستجوی منظم و اصولی برای کشف حقيقت
اين موضوع خاص . وعی خاص ميباشدی در مورد موضتهر تحقيق کشف حقيق

  .آن باشد وجزء ميتواند يک حقيقت علمی، ادبی، هنری، تاريخی، فلسفی و حقوقی
در هر چيز، هر موضوع، هر مساله و هر مورد بسته به اينکه آن را از چه جنبه ای 

بنابر اين قبل از شروع تحقيق بايد . حقايق زيادی نهفته است. مورد بررسی قرار دهيم
خود را روی جنبه ای خاص از موضوع مورد نظر مشخص کرده و به طور  هدف

بطور سيستماتيک بدان پرداخته  رساله ايندرضمن اصولی به دنبال آن برويم که 
  .ميشود

  :طريقه و ميتود تحقيق علمی
ه و ميتودی است که محقق غرض روش تحقيق علمی عبارت از طريق

اثبات صحت و سقم يک نظر علمی بررسی، کشف حقايق علمی و يا جهت ،تفحص
معين ميسازد تا باشد که اين حقايق علمی تفحص، بررسی، اکتشافات و نظريات 
صحيح و سقيم توسط اين طريقه و ميتود معلوم و بعدًا به مردم پيشکش و غرض 

  .استفاده در جامعه نشر واشاعه گردد
 اقسام روش تحقيق

 تحقيق علمی نظری -1
  تحقيق علمی تطبيقی -2
  :تحقيق علمی نظری -1
در اين قسم بحث و تحقيق محقق برای خود جهت يک حقيقت علمی بدون اين که در  

 .موجود باشد معلومات حاصل مينمايدعملی اين تحقيق تطبيقات 
موضوع اينگونه تحقيق غالبا افکار ادبی و علمی ميباشد که علوم انسانی نيز ناميده 

بيان، تاريخ، جغرافيه، منطق، فلسفه، عقيده، نحو، صرف، ادب، بديع، : ميشود مثل
علم کالم، اصول تفسير، تفسير، اصول فقه، فقه، اصول حديث، حديث وغيره 

  .علوميکه تحقيق در موضوعات آن فايده نظری اشکارا دارد
يک محقق عواملی را تحقيق مينمايد که باالی زندگی يک شاعر، اديب، : بطور مثال 

تحقيق اين موضوع يک بحث . يلسوف تاثير عميق داردزعيم يک دولت، رهبر و ف
زيرا درين تحقيق محقق صرف ارای مردم را جمع آوری مينمايد و . نظری ميباشد

  .مثل تعامالت کيمياوی در آن به تطبيقات ضرورت ديده نميشود
 :تحقيق علمی تطبيقی -2

ی ميباشد که هدف تحقيق علمی تطبيقی مسخر نمودن تمامی اکتشافات و ابتکارات علم
وغيره اين نوع تحقيق ... وم نجمثل علوم طبيعی، کيميا، . با محسوسات در ارتباطند

  .در پهلوی استنباط عقلی و رياضی با تجربه و مالحظات هستی تکيه مينمايد
  اقسام تحقيق از نظر مراحل علمی

 ) B.A(تحقيق مرحله ليسانس  -1
و تفهيم اين موضوع هست که يک مقصد از تحقيق اين مرحله تمرين نمودن محصل 

درين تحقيق از کدام طرق و .تحقيق علمی بايد چگونه آغاز و به انجام رسانيده شود

قضاء روش تحقيق 
 

 
84 

 

ميتود ها استفاده صورت گيردو بدينطريق قريحه و استعداد محصل نشو و نمو 
افق ديد وی  و سيع ميگردد و افکارش نظم می يابد و می فهمد که چگونه آن . مينمايد

نظريات که در ذهن وی خطور مينمايد با الفاظ بسيار زيبا و با تعبير حسين افکار و 
  .زبانی با نوک قلم بيان دارد

بزرگترين فايده اين مرحله آنست که محصل برای آينده جهت تحقيق مراحل ماستری 
(M.A)  و داکتری(Ph.D)  آماده گرديده و يکمقدار تجربه بدست آورده باشد در

، مراجع، وثايق و مجالت اشنا و با طرز استفاده از آن، جمع آوری کتابخانه با مصادر
معلومات علمی و تنظيم اين معلومات و مراجعه با کتابخانه های مختلف در 

عالوتا محصل به مطالعه مصادر و مراجع . موضوعات گوناگون معرفی ميگردد
  .مجبور و به معلوماتش افزود گردد

زارت تحصيالت عالی هر کشور باالی تمامی برای دستيابی بدين هدف بائيست و
یپوهنتون های خويش الزم گردانند که در هر  ) خواه نظری باشد خواه تطبيقی( پوهن

هر پوهنتون مضمون روش تحقيق را در نصاب تعليمی شامل و استاد مربوطه هر 
ورق باشد  40-10محصل را به تحقيق يک موضوع کوچک که حجم صفحات آن از 

د برای محصل جهت جمع آوری معلومات به ارتباط موضوع مصادر و مکلف گردان
حد . نمايد علی الرغم سر پرستی و رهنمايی آن را نيز بدوش گيرد رارهنمايیمراجع 

اقل در طی دو هفته يکمرتبه معلومات جمع آوری نموده محصل خويش را مالحظه و 
م های عايده به مطالعه نمايد از روی تجارب خويش جهت رفع مشکالت و پرابل

ی. محصل مشوره های مختلف پيروزمندانه را بدهد هم بايد در مقابل اين تحقيق  پوهن
  .قايل شود) از صد نمرهنمره بيست (به محصل اجر دنياوی 

 : (M.A)تحقيق مرحله ماستری  -2
محقق اين مرحله بايد مرحله  .تحقيق متذکره از تحقيق مرحله ليسانس بلند تر ميباشد

مگر تحقيق درين . بحث های عام و تحقيق آشنا باشدبارا سپری نموده و  یپوهن
علم و فنيکه يک محصل  ،مرحله تخصصی و به يک علم و فن خاص در ارتباط است

یدر جريان تحصيل  برای خويش انتخاب نموده باشد البته محصل درين مرحله  پوهن
با تحقيقات آشنا شده و درين  با تحقيق آشنائی پيدا نمی نمايد بلکه در مرحله ليسانس

ه علم، عرفان و ثقافت معلومات نوين را اضافه نموده و صمرحله ذريعه تحقيق به عر
ی الرغم آن محقق درين مرحله در تحرير تحقيق و بکار لع. برای آن خدمت می نمايد

 .بردن دقت در تحقيق تجارب و سيع را بدست می آورد
وساير تاليفات  Ph.Dجهت مرحله داکتری  اين تحقيق مرحله ماستری برای محصل

آزمونيست برای ذکاوت، قريحه، استعداد، توانائی و حوصله محصل برای همين هم 
هر پوهنتون بايد باالی آن محصليکه نيت شموليت اين مرحله را دارد شرط گذارد که 

نمره را بدست آورده  85%محصل بائيست در مرحله ليسانس حد اقل بطور اوسط 
تا که اهليت را برای مرحله ماستری ثابت و اين مرحله را با پيروزی بسر  باشد،
  .رساند

 :Ph.Dتحقيق مرحله داکتری  -3
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اين مرحله از مراحل عاليتر تخصصی تحقيق علمی است که هدف از آن يک اضافت 
عميق در عرصه علميست و نشان دادن چنان حقيقت علمی ميباشد که در آينده برای 

  .يک مرجع علمی باشدساير محققين 
  :استاد رهنمای تحقيق

ی الزم است که جهت تحقيق خوب و پيروزمند يک محصل برای وی به اداره پوهن
يک استاد رهنما که در موضوع تحقيق محصل دارای تخصص و يا به تخصص وی 
ارتباط داشته باشد، تعيين نمايد عالقه بين استاد و محصل طوری باشد که محصل 

به رهنمائی ها و نصايح وی گوش فرا دهد و در . استاد رهنما را بجا آرد احترام کامل
  .تحقيق خويش اين رهنمائی ها و نصايح را عملی سازد

باالی استاد رهنما الزم است برای محصل مشوره های پيروزمند و مخلصانه را ارائه 
ويرا به مصادر و مراجع رجوع دهد محصل را تشويق و تلقين صبر و . نمايد

) ولوکه در تحقيق وی نواقص هم موجود باشد( همت محصل را. استقامت نمايد
آن را جريحه دار و ضعيف . همت، شوق و جذبه وی را عالی نشان دهد. بستايد
زيرا که محصل مسؤول . نظر شخصی خود را باالی محصل تحميل نه نمايد. نسازد

که مسؤوليت استاد رهنما اين بدان معنی نيست . اولين و آخرين تحقيق خويش ميباشد
اگر تحقيق بطور پيروزمندانه  و به طريق درست انجام ! نه، هرگز نه. خاتمه يافت

يافته باشد همين باعث سر فرازی استاد رهنما و اگر تحقيق بطور ناقص و به طريقه 
. صحيح انجام نيافته باشد تحقيق متذکره ضعف و ناتوانی استاد را با ثبات می رساند

ل با بعضی از رهنمائی ها و نظريات استاد رهنما موافق نباشد، در چوکات اگر محص
  .ادب از روی داليل به استاد رهنمای خويش قناعت دهد

طوريکه الزم است هفته . لت کافی بدهدهعالوتًا استاد رهنما بايد به شاگرد خويش م
فصل و  يک يا دو مراتبه با وی جلسه نمايد نوشته های وی را مطالعه نموده هر

خطاهای او را تصحيح نمايد خود را . پاراگراف محصل را استماع يا از نظر بگذراند
از مشکالتی که محصل در هنگام تحقيق بدان دچار است مطلع سازدجهت رفع 

  .مشکالت متذکره مشوره های الزم را اعطا فرمايد
محصل از استاد حينيکه تحقيق باتمام رسيد بايد قبل از طبع و يا کمپيوتر نمودن آن، 

  .رهنمای خويش اجازه کتبی طبع و کمپيوتر نمودن را اخذ بدارد
  :اوصاف پسنديده يک محقق
  :يک محقق بايد بصورت عموم دارای اوصاف ذيل باشد

محصول علمی، نو آوری و تخليق و ابتکار ميباشد که به ،تحقيق موضوعات علمی
که تحقيق علمی را انجام در توان هر محصل نيست . ذکاوت و قريحه ضرورت دارد

به کسی قريحه و استعداد تحقيق اعطا نموده باشد با ئيست ) ج(دهد، اگر خداوند متعال 
از اين قريحه و استعداد بطور شايسته کار بگيرد و توجه خود را به سوی تحقيقات 

عاليم اين . تا برای خود و جامعه خويش مصدر خدمت گردد. علمی معطوف نمايد
  :استعداد چيست؟ آن عاليم عبارتند ازقريحه ها و 

  .داشتن قدرتيکه يک محصل برای تحقيق، موضوع جديد را تعيين نمايد: الف
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  .توانايی محصل برای موضوع تحقيق که خاکه ايرا روی کاغذ ترسيم نمايد: ب
داشتن استعداديکه يک محصل بارتباط موضوع تحقيق آرأ و افکار سايرين را در : ج

  .و از فکر ورای خويش دفاع نمايدچارچوب ادب رد 
  .داشتن قدرتيکه هر وقت از موضوع تحقيق خويش دفاع نمايد: د

از طريق گفتمان مردم را به افکار جديد . دايمًا برای گفتمان و مناظره ها آماده باشد
  .متوجه سازند

  :با وجود عاليم متذکره بايد يک محقق دارای صفات ذيل نيز باشد
  :ميالن و رغبت - اول

از آن ونيز قبل از تعيين موضوع، بعد (محقق بايد با موضوع تحت تحقيق خويش  
جهت معلوم . و رغبت کامل و تمايل قلبی داشته باشد ذوق) حين تحقيق موضوع

  :نمودن ميل و رغبت با موضوع تحقيق بعضًا از خود بپرسد که
  آيا من اين تحقيق را می پسندم يا خير؟

  ا خير؟به آن ميل و رغبت دارم ي
  ذهن و قلبم به آن آرامش می يابد يا خير؟

  با موضوع تحقيق تا آخر همين طور عالقمند ميباشم يا خير؟
  :  سعی و حوصله -دوم

محقق بائيست دايمًا جهت رسيدن به کنه حقيقت و هدف تحقيق موضوع به مصادر و 
راه ندهد  و از مطالعه مصادر و مراجع خستگی را بخود. مراجع تحقيق مراجعه نمايد

را بدست ) ديپلوم( تمام افکار محقق متوجه اين نباشد که چطور و کی شهادت نامه. 
مگر بايد اين را از مخيله خود دور نه سازد که چطور شده ميتواند که پيرامون . بيارم

اين مامول حتمًا . موضوع، تحقيق ام کامل و نتيجه آن طوريکه الزم است تقديم نمايم
  .قت و سعی ضرورت داردبه صبر، تحمل، د

  :امانتداری علمی -:سوم
هر . محقق بايد حين تحقيق از سرقت علمی و ساير طرق غير شريفانه احتراز ورزد 

نقل و اقتباس را بدون اينکه در آن تحريف، ازدياد يا تصرف نمايد به مصنف و مؤلف 
  .منسوب و از تحريف، ازدياد و تصرف جلوگيری نمايد

ت غير اخالقی و مذموم است و قوانين مباحثات علمی اينگونه عالوتًا اين يک صف
سرقت ها را که معلومات و اقتباس را به مؤلف و مصنف اش منسوب نه می نمايند 

  .مانع ميشود
  :تواضع و احتراز از تکبر و غرور: چهارم

همواره بايد بياد . محقق بايد از تکبر و غرور که يک صفت مذموم است جدًا بپرهيزد
. ه باشد که صرف خداوند متعال، ذات بزرگ، عالی، مستغنی، عالم و قادر استداشت

يکی . ذاتيست که برای محقق اين قدرت و توانايی را بخشيده که تفحص و تحقيق نمايد
محقق بايد اداب تحقيق را رعايت و : از عاليم احتراز از تکبر و غرور آنست که

ريات سايرين را بنمايد و آن را ضعيف احترام آرأ و نظ. دانشش وی را مغرورنسازد
  .به حساب نياورد
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  :تنظيم بحث و تحقيق: پنجم
ايجينر اگر گاهی تعمير را اعمار می نمايد، قبل . محقق حيثيت انجينر را دارا ميباشد 

از همه نقشه تعمير متذکره را روی کاغذ ترسيم و بعدًا نقشه متذکره را روی زمين 
متعاقبًا روزانه به محل کار حاضر و نتيجه کار خويش را . دپياده و آغاز بکار می نماي

مطابق نقشه تعقيب ميکند بهمين منوال محقق هم بايد جهت تحقيق موضوع اوًال يک 
ابواب و فصول موضوع تحت تحقيق را معلوم و . چارچوب و خاکه را تنظيم نمايد

ا بطور احسن نسخه بعد از اتمام تحقيق، آن ر. تنسيق بين عناوين را به ميان آورد
  .برداری، کمپيوتر يا چاپ و بعدًا پوش ووقايه مرغوب نمايد

  :ذکاوت و استعداد: ششم
هدف از ذکاوت و استعداد تعيين موضوع، تفکر پيرامون موضوع، جمع آوری  

معلومات گوناگون به ارتباط موضوع معين نمودن الفاظ مناسب و مقبول بدان، تعيين 
  .رتيب و تنسيق بحث استميتود علمی و همچنان ت

محقق علی الرغم قريحه خدا داد، استعداد و ذکاوت بايد دارای مطالعات همه جانبه 
بوده، هر موضوعی را که برای تحقيق انتخاب می نمايد بايد پيرامون موضوع 

گفته نميشود . متذکره جهت معلوم نمودن تمام جوانب آن معلومات کافی را بدست آورد
ن معلومات کافی پيرامون موضوع در يک گودالی  بيافتد که بيرون که به علت نداشت

  .رفت از آن برايش بسيار مشکل باشد
  :انصاف: هفتم

محقق بايد به موضوع تحقيق بدون اينکه به رای شخصی و فشارهای نفسانی خويش  
گر موضوع بحث مربوط عقيده باشد برای محقق الزم ا. تمايل داشته باشد، داخل شود

به عقيده راسخ خويش که عقل سليم و دليل پشتيبان آن باشد به موضوع داخل  است تا
و جوانب منفی موضوع که به مشاعر عاطفی و احساسات استوار باشد و قلب او 
تصديق آن را نمی نمايد با ترازوی عقيده راسخ خويش آن را توزين و در آن طوری 

  .انع و قلب آن را بپذيردجدان بدان قوتغيير و تبديل بوجود آورد که عقل و 
  :احتراز از آرائيکه مشکوک و متکی بدليل نباشد: هشتم

مقصد از شک يک مرض نه بلکه شک علميست محقق بايد قول هر کسی را بطور  
  .آمنا و سلمنا قبول نکند

بلکه به هر نظر بايد بديده شک بنگرد در حصه آن تحقيق نموده تا که يقين اش 
  .سقيم تفکيک نمايدحاصل، قول صحيح را از 

  :مد نظر داشتن مبادی اخالقی و انسانی: نهم
نيت واراده محقق بايد آن باشد که من توسط اين تحقيق مصدر خدمت به انسان  
انسانيت ميشوم، و آنچه را بسر ميرسانم در آن برای انسان و انسانيت فايده و و

  .سهولتی موجود هست
  :ازدياد در دانش: دهم

و برای بدست آوردن بيشتر علم شب و روز را بخود يکی نمايد و  محقق بايد عالم 
اکثر اوقات خويش را به مطالعه سپری نموده تا يک انسان ذريعه عقل سليم و تحقيق 
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و در روشنی علم حقايق را درک و به مردم تقديم نمايد هم خودش از آن مستفيد 
  .گرديده و هم مصدر خدمت به سايرين گردد

  :علمی تنظيم يک تحقيق
  :جهت تنظيم يک تحقيق علمی بايد نکات آتی در نظر گرفته شود

  .معين ساختن مشکالت موضوع تحقيق: اول
  .جديت و ابتکار در تحقيق: دوم
  .اضافات جديد در دانش توسط تحقيق: سوم

  .اهميت تحقيق: چهارم
  .اصالت تحقيق: پنجم
  .امکان تحقيق: ششم
  آزادی و استقالليت تحقيق: هفتم
  موجوديت مصادر و منابع تحقيق: هشتم
  :معين ساختن مشکالت موضوع تحقيق: اول

هدف از معين ساختن مشکالت موضوع تحقيق، موضوعات و افکاريست که به فن و  
  :محقق بايد معلوم نمايد که. تخصص محقق ارتباط دارد

موضوعی را که وی برای تحقيق خويش معين ساخته به فن و تخصص اش ارتباط  -
  ا خير؟دارد ي
 رغبت علمی محقق در اين تحقيق وجود دارد يا خير؟ -
 در مورد اين موضوع ومشکل نزد محقق معلومات کافی موجود هست يا خير؟ -
 محقق بعداز تحقيق اين مشکل به هدف معينه خويش نايل شده ميتواند يا خير؟ -
 تحقيق اين مشکل از نگاه حجم معقولست يا خير؟ -
 دارد يا خير؟موضوع تحت تحقيق ابعاد زياد  -

اگر ابعاد بحث و تحقيق زياد باشد و محقق همه ابعاد آن را مورد تحقيق قرار ندهد، 
به هر اندازه ايکه .تحقيق وی ناقص و نتيجه مثبت را از آن بدست آورده نمی تواند

مشکالت علمی و ابعاد موضوع تحقيق کمتر باشد به همان اندازه امکان حل همان 
  .بسيار آسان خواهد بودمشکل و کنترول موضوع 

  :جديت و ابتکار در تحقيق: دوم
موضوع تحقيق بايد بکر بوده و قبل از محقق کسی ديگری در آن تحقيق نکرده باشد 

اينگونه تحقيق بايد نقل، تقليد، ترجمه و تکرار . يا تحت تحقيق محقق ديگری نبوده
اگر موضوع از . دنباشد، تا که به عرصه علم و عرفان معلومات جديد تقديم نماي

طرف محقق ديگری تحت تحقيق قرار گرفته و باالی آن بحث صورت گرفته باشد اما 
نقص ،در آن واقعًا نقص و خال موجود بوده و موصوف ميخواهد خالی متذکره را رفع

آن را بر طرف و جزئيات و موضوعاتش را منظم و مرتب نمايد اين کار وی جايز 
  .داست و ضياع وقت بشمار نميرو
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  :اضافات جديد در دانش توسط تحقيق: سوم
رک ساير مشکالت و اکثر مشکالت طوری ميباشد که تحقيق در آن سبب کشف و د

و برای همه اين مشکالت و موضوعات در نتيجه تحقيق اين  موضوعات ميگردد
در عرصه علم و معرفت اضافات جديد بوجود می . موضوع، حل مناسب بدست ميآيد

  .اينگونه موضوعات رمز کاميابی محقق بشمار ميرود پذيرفتن. آيد
  :اهميت تحقيق: چهارم

ق يک موضوع بايد از نگاه علم دارای اهميت بوده، عالوتًا برای جامعه انسانی يحقت
جامعه و محقق باينگونه تحقيقات ضرورت داشته باشد نظر ايشان را . نيز مهم باشد

ارای اهميت بوده و بدان شوق و رغبت بخود معطوف نمايد، همچنان برای محقق هم د
  .کامل داشته باشد

  :اصالت تحقيق: پنجم
افکار و آرای . هدف از اصالت تحقيق اينست که تحقيق بايد با افکار جديد متکی باشد

طوری نباشد که صرفًا، نظريات، آرأ و افکار ساير . جديد در آن گنجانيده شده باشد
يا نظريات، . و برق بدان پوشانيده شده باشدمحققين در آن جمع آوری و لباس زرق 
برای محقق جواز دارد که باالی ، افکار و . آرا و افکار ايشان را تلخيص نموده باشد

تلخيصات ساير محققين استناد نمايد، مگر جايز نيست که مجموعه تحقيق خويش را 
  .جمع آوری آرای ايشان بداند و بس

موضوع تحقيق بايد جديد، بکر و دارای : ههمچنان هدف از اصالت تحقيق اينست ک
مشکالت جامعه را تشخيص و در عرصه علمی ادراک خال را . ارزش علمی باشد

  .بنمايد
  :امکان تحقيق: ششم

چيده بوده و دارای موضوع تحقيق نبايد غامض و پي: هدف از امکان تحقيق آنست که
محقق بايد توانائی . باشدباشد که کنترول آن از توانائی محقق خارج ی چنان شاخه ها

و استعداد خود را مورد غور قرار دهد و متناسب بدان موضوعی را به تحقيق انتخاب 
  : نمايد و از خويشتن بپرسد که

  آيا تحقيق اين موضوع از وسع و توان وی است يا خير؟
  اگر از وسع اش پوره است ايا بدان رغبت دارد يا خير؟

  و وسائل کافی را در اختيار دارد يا خير؟ آيا محقق برای اين تحقيق اسباب
  آيا تمام عناصر موضوع تحت تحقيق برايش واضح است يا خير؟

پاسخ مثبت اين پرسشها پاسخ مثبت تحقيق است ورنه عدم استطاعت ، عدم رغبت، 
مجهول بودن عناصر موضوع، عدم موجوديت اسباب ووسايل کافی نشانه های عدم 

  .موفقيت تحقيق ميباشد
  :آزادی و استقالليت تحقيق –م هفت

اخالقيست که به انسان تلقين مينمايد که محقق تا چه حدی قواعد اين يک عنصر
تحقيقات موضوعات علمی را مراعات نموده است تا چه اندازه در ترتيب تحقيق از 

  .سلوک ادبی کار گرفته است
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يق خويش قواعد اخالقی و علمی متقاضی آنست که هر محقق بايد در موضوع تحق
  .آزادی و استقالليت داشته باشد

محقق بايد در موضوع تحقيق دارای سابقه بوده باالی حقوق ديگران تجاوز نه نموده 
باشد طوری نباشد که موضوع تحت تحقيق قبل از وی در جای ديگری تحت تحقيق 

  .محقق ديگری بوده و يا در مورد آن تحقيق را انجام داده باشد
ه و نظام تحقيقات هر پوهنتون جهت جلوگيری تجاوز به حقوق از همين لحاظ ادار

ساير محققين از اينگونه تحقيقات  ممانعت به عمل می آورد و برای متجاوز اخطار 
  .ميدهد

هر پوهنتون سعی و تالش مينمايد تا تمام موضوعاتی را که در مورد آنها تحقيق 
ینتون يا جريان دارد يا انجام يافته است درمجالت و جرايد پوه ها به نشر  پوهن

  .برساند
  :موجوديت مصادر و منابع تحقيق -هشتم

يکی از ضروريات بسيار مهم اينست که محقق بايد برای موضوع تحت تحقيق خويش 
از آنگونه موضوعاتيکه مصادر و مراجع . مصادر و مراجع را در اختيار داشته باشد

همچنان از موضوعات غير واضح . دآن قليل و يا اصًال وجود نداشته باشد حذر نماي
هم خودداری نمايد که برای تحقيق آن تحديد و تعيين مراجع و مصادر دارای اشکال 

  .باشد
مجالت ) نسخ خطی( صادر کتب سابقه و جديد، مخطوطات هدف از مراجع و م

  .و کتب تراجم ميباشد... ،اخبار
  مراحل اکمال يک تحقيق علمی

  تحقيق تعيين موضوع جهت: مرحله اول
  تهيه خاکه جهت موضوع تحقيق: مرحله دوم
  جمع آوری مصادر و مراجع اصلی و ثانوی جهت تحقيق موضوع : مرحله سوم

  جمع آوری مواد و معلومات علمی مربوط موضوع تحقيق: مرحله چهارم
اصالح و ثقه نمودن عبارات مواد و معلومات علمی جمع آوری شده : مرحله پنجم

  جهت موضوع تحقيق
  .فهرست مصادر و مراجعيکه در تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است: حله ششممر

  -:تعيين موضوع جهت تحقيق: مرحله اول
اين قدم در موضوع تحقيق و همچنان در ساير اقدامات گام اولين و بسيار مهم ميباشد 
زيرا ما داميکه برای يک محقق گام نخستين واضح و روشن نه شده باشد تا آنوقت 

  .ير گام ها را برداشته نميتواندسا
تعيين موضوع برای يک تحقيق به مثل آنست که يکنفر در زندگی برای خويش يک 
همراه و دوست انتخاب مينمايد طبيعيست که موصوف همراهی را انتخاب نمی نمايد 
که مخالف فکر، عقيده، رغبت و طبيعت وی باشد يا از نظر اخالق و عمل ضعيف 

  .ص متذکره با موصوف برای هميشه احساس خستگی نمايدباشد و بعدًا شخ
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عينًا موضوع تحقيق يک حصه ای از زندگی محقق ميباشد وی موضوعی را انتخاب 
  .نمی نمايد که خالف تمايل، رغبت، فکر، عقيده و طبيعت اش باشد

شايد برای بسياری از محققين . تعيين موضوع از اهميت بسزائی بر خوردار ميباشد
( ن اين گام عاری از مشکالت نباشد زيرا تحقيق اکثريت موضوعات علمی بر داشت

پيچيده و دارای ،آنها غير واضح،بعمل آمده و موضوعاتيکه باقيمانده) نظری و عملی
شاخ و برگ بسيار ميباشد با آنهم بسياری از موضوعات علمی ای وجود دارد که 

رفته است دريافت همچو دارای وضاحت بوده اما تا کنون مورد تحقيق قرار نگ
موضوعات صبر و کوشش زياد مجالست با استادان متخصص و ضرورت به مشوره 

  .های شان دارد
  

  طرق تعيين موضوع جهت تحقيق
  تعيين موضوع از طرف محقق: اول
  تعيين موضوع از جانب استاد رهنما: دوم
  تعيين موضوع از طرف محقق: اول

زيرا محقق، صاحب موضوع تحقيق، اين يکی از طرق پيروزمند وصحيح است 
متخصص اين موضوع و مسلک و همين محقق باالی جزًييات و عناصر موضوع 

طبيعيست که محقق با آن موضوع ايکه خودش ،تحقيق خويش مسلط و حاکم ميباشد
  .برای تحقيق خويش انتخاب نموده اشتياق تام دارد

ای تحقيق انتخاب محقق قادر است هر موضوعيکه وی با ميل و رغبت خويش بر
یاز همين سبب هر  ،نموده تحقيق موضوع متذکره بطور احسن انجام دهد و  پوهن

یديپارتمنت مربوط  سعی می نمايد تا محقق برای خود موضوع تحقيق را در  پوهن
  .يافته و جهت اخذ موافقه مجلس ديپارتمنت مربوطه تقديم بدارد

  .واجه ميشودمحقق در مرحله ليسانس با موضوعات گوناگون م
از جمله اين موضوعات بعضی موضوعات قابليت اين را دارد که محقق بايد آن را 
مورد تحقيق قرار دهد يادداشت نمودن همينگونه موضوعات و به خاطر سپردن آن 
يک امر ضروريست محصل بايد نزد خويش تصميم بگيرد که اگر در مرحله تحقيقات 

اين موضوع را در مرحله ماستری و اين ) انشااهللا(عالی پوهنتون پذيرفته شدم 
  .موضوع ديگر را در مرحله دکتورا تحت تحقيق قرار خواهم داد

  تعيين موضوع از جانب استاد رهنما: دوم
آثريت محصلين بدان اتکا طرق انتخاب موضوع جهت تحقيق است که ااين هم يکی از

  .مينمايند
وجود بوده که ضرورت زياد به ممکنست نزد استاد رهنما موضوعات بسيار جالبی م

تحقيق داشته باشد محقق بايد اين موضوع را با استاد رهنمای خويش تحت بحث قرار 
پيرامون موضوع از استاد استفسار نمايد خود را مدلل سازد و نظر وی را  ،دهد

استماع کند و اظهار رای خود را بنمايد ماداميکه موضوع برايش بخوبی روشن و 
  .ورد حاصل گرديد آنگاه آن را تحت تحقيق خويش قرار دهدقناعت اش در م
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  شروط تعيين موضوع جهت تحقيق
  :بکر بودن موضوع تحقيق - اول

پرابلم تحقيق بايد موضوعی باشد که جديد بوده و قبًال کسی جهت  حصول رتبه  
ماستری، دکتورا و يا مرتبه علمی ديگری باالی آن کار نکرده باشد بهمين سبب هر 

ون را سعی بدانست موضوعاتيکه مورد تحقيق قرار گرفته يا تحت تحقيق قرار پوهنت
داردآنرا بارثانی جهت تحقيق محصل ديگری ثبت و راجستر نه نمايد تا که وقت 
محصل در يک کاريکه در آن فايده ای نباشد ضايع نگردد و هم جلو سرقت ادبی 

مگر آنکه . قرار نميگيرد گرفته شود از همين لحاظ يک موضوع بار دوم تحت تحقيق
از تحقيق يک موضوع مدت ده سال سپری شده باشد يا در تحقيق قبلی نواقص موجود 
بوده و نزد محقق جديد داليلی وجود داشته باشد که قناعت مجلس علمی ديپارتمنت 

  .مربوطه را حاصل نمايد
  :رغبت -دوم

ق محقق نيز ناميده اين يکی از شروط مهم برای تحقيق است که راز موفقيت تحقي 
شخصيت علمی محقق . ميشود زيرا صاحب موضوع تحقيق همين محقق می باشد

ذريعه همين تحقيق با ثبات می رسد در مورد انتخاب موضوع محقق بايد از خود 
  :بپرسد که

  آيا من اين موضوع را می پسندم يا خير؟ به آن عالقه دارم يا خير؟ -
  ر؟آيا اين موضوع واقعًا جالبست يا خي -
  آيا من به تحقيق اين موضوع پيروز شده ميتوانم يا خير؟ -
اين مرحله ساخته ميشود يا ) کتاب(آيا از تحقيق اين موضوع حجم مطلوب رساله  -

  خير؟
آيا اين موضوع واقعًا به تحقيق و بحث و تکاليف ذهنی جسمی و مادی می آزرد يا  -

  خير؟
  اتمام می رسد يا خير؟ آيا تحقيق اين موضوع در مدت تعيين شده پوهنتون به -
  آيا اين امکان موجود است که من تمام جوانب موضوع را تحقيق نمايم يا خير؟ -
  کافی وجود دارد يا خير؟... آيا نزدم در تحقيق موضوع مراجع، مصادر، وسايل -

همچنان موضوع بايد پر کشش و جالب باشد محقق را با رخوت و خستگی مواجه 
  .يش پيشرفت نموده نميتواندنسازد ورنه محقق در تحقيق خو

  :دقت ووضاحت -سوم
معنی موضوع تحقيق بايد واضح و در تقديم افکار خويش دقيق و باالی هدف و مراد 

عنوان موضوع بايد جذاب و از ميتود سليس وروان کار . خويش کامًال داللت نمايد
گرفته شود تا که در وضاحت آن غموض و پيچيدگی موجود نباشد اگر موضوع 

مض و بطور کامل جزئيات آن برای محقق معلوم نباشد لذا فکر محقق هم غامض و غا
کدام معلومات با موضوع در ؟ه آغاز موضوع کجا و پايانش کجاستنمی فهمد ک

ارتباطند و کدام موضوعات بدان رابطه ندارد و معلوماتيکه با آن رابطه دارد آن را 
  .چگونه جمع آوری نمايد
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ب نمی نمايد که يک رساله يا کتاب مختصر و دارای حجم محقق موضوعی را انتخا
مطلوب از آن تهيه نشود برعکس موضوعی بسيار فراخ و وسيع را هم انتخاب نمی 

  .کند که تعيين و کنترول ابواب ،فصول و مباحث آن پر از اشکال باشد
که بايد که تحقيق با عنوان خويش مطابق و عنوان با تحقيق موافق باشد طوری نباشد 

  .عنوان موضوع يک چيز و تحقيق از چيز ديگری حکايت نمايد
  :تحديد و تعيين الفاظ -چهارم

الفاظ تحقيق بايد بسيار طويل و خسته کن نباشد و اينقدر کوتاه هم نباشد که مطلب از  
نزدش گرفته شده نتواند زيرا سخن بهتر سخنيست که کوتاه مگر به مقصد و معنای 

به محقق الزم است که عناوين ) خيرًا الکالم قل و دل(نمايد  خويش بطور کامل داللت
را طوری طويل تعيين نه نمايد که باغرض و معنای خويش داللت نکند يا عالوه از 
غرض و معنای خويش ديگر معانی را هم در برداشته باشد با اينگونه عناوين خواننده 

باالی نفوس هم تاثير گذار  احساس خستگی مينمايد رونق و جذابيت هم نميداشته باشد
  .نبوده و مطالعه آن با عدم مطالعه يکسان ميباشد

  :مصادر و مراجع -پنجم
جهت تحقيق موضوع موجوديت مصادر و مراجع ضروريست مخصوصًا مراجع و  

بعضی . بوده و با موضوع مباشرتا رابطه داشته باشد (Original)مصادريکه اصيل 
ضوعات ارزش زياد علمی قايل هستند که مصادر و از علما و دانشمندان با آن مو

محقق بايد از تحقيق . مراجع زيادی را دارا باشد و در هر جا در يافت شود
موضوعاتی بپرهيزد که مصادر و مراجع نداشته باشد يا مصادر و مراجع آن قليل 

از همين سبب بايد محقق در .باشد تا که وقت وسعی و تالش آن هدر و ضايع نشود
  .ين موضوع از عجله کار نگيردتعي

  مرحله دوم
  تهيه خاکه جهت موضوع تحقيق

اين مرحله بعد از مرحله اول و قبل از مراحل سوم و چهارم يکمرحله اساسی و بنياد 
  .اين مرحله را تجسم منظم تحقيق نيز گويند. ی ميباشد

سجد يک برای م. دوناگون نقشه های مختلفی را ميسازر جهت اعمار تعميرات گينانج
قسم نقشه، برای اعمار پوهنتون نقشه ديگری و برای ساختن خانه نقشه عليحده و 

ف را تهيه ميدارد اين نقشه ها قبل از لهمچنان برای اغراض گوناگون نقشه های مخت
. اعمار تعمير بسيار ضروری و اساس و بنياد تعمير و ساختمان بحساب ميرود

صات مختلف خاکه های عليحده تهيه همينطور برای تحقيقات گوناگون و تخص
همانگونه که برای اعمار ساختمان نقشه ضروريست بهمين منوال برای به . ميگردد

لذا اين خاکه بايد با . پيرزوی رسانيدن يک تحقيق ساختن اينگونه خاکه ضروريست
تمام قوت، مهارت، فکر، تعمق، تدبر و دقت بروی کاغذ ترسيم گردد، قبل از اين 

از نکات مثبت آنها  وت ساير محققين را از نظر بگذرانديد خاکه های تحقيقاترسيم با
  .مستفيد شود
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عبدالکريم زيدان را از نظر " الوجيز فی اصول الفقه"اگر ما ترجمه دری خاکه کتاب 
  .بگذرانيم پس موضوع به بسيار خوبی در ذهن ما جای ميگيرد

  :خاکه موصوف عبارت است از
  الوجيز في اصول الفقه

  :مقدمه
  ابحاث حكم:باب اول

  حكم و اقسام آن:فصل اول     
  تعريف حكم و اقسام اصلي آن:مبحث اول     
  اقسام حكم تكليفي: مبحث دوم     

  واجب: مطلب اول
  مندوب: مطلب دوم
  حرام: مطلب سوم

  مكروه: مطلب چهارم
  مباح: مطلب پنجم
  .عزيمت و رخصت: مطلب ششم
  .اقسام حکم وضعی: مبحث سوم
  سبب: مطلب اول
  شرط: مطلب دوم
  مانع: مطلب سوم

  .صحت و بطالن: مطلب چهارم
  حاکم: فصل دوم
  محکوم فيه: فصل سوم
  شروط محکوم فيه: مبحث اول
  محکوم فيه از جهت اضافت: مبحث دوم

  محکوم عليه: فصل چهارم
  اهليت و عوارض آن: فصل پنجم
  تعريف اهليت: مبحث اول
  عوارض اهليت: مبحث دوم

  عوارض فطری: اول مطلب
 جنون -1
 ضعف عقل -2
 )فراموشکاری( نسيان  -3
 خواب و بيهوشی -4
 مرض -5
 مرگ -6

  عوارض اکتسابی: مطلب دوم
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 جهالت -1
 خطأ -2
 گفتار غير ارادی -3
 سفاهت -4
 نشه -5
 اکراه -6

  :دالئل احکام: باب دوم
  قرآنکريم: دليل اول: فصل اول
  سنت: دليل دوم: فصل دوم
  اجماع: دليل سوم -فصل سوم

  قياس: دليل چهارم -فصل چهارم
  استحسان :دليل پنجم -فصل پنجم
  مصالح مرسله: دليل ششم - فصل ششم
  سد ذرايع: دليل هفتم -فصل هفتم
  عرف: دليل هشتم -فصل هشتم
  قول صحابی: دليل نهم -فصل نهم
  شرايع من قبلنا: دليل دهم -فصل دهم

  استصحاب: دليل يازدهم -فصل يازدهم
  طرق و قواعد استنباط احکام –اب سوم ب

  قواعد اصولی لغوی - فصل اول
  وضع لفظ جهت معنی -مبحث اول
  خاص -مطلب اول
  عام -مطلب دوم
  مشترک -مطلب سوم
  استعمال لفظ به اعتبار معنی -مبحث دوم

  حقيقت -اول
  مجاز -دوم

  داللت لفظ باالی معنی -مبحث سوم
  داللت واضح -مطلب اول
  ت غير واضحدالل -مطلب دوم

  چگونگی داللت لفظ باالی يک معنی -مبحث چهارم
  مقاصد عام شريعت -فصل دوم
  .تعارض، ترجيح و نسخ بين داليل -فصل سوم

  :نکات اساسی خاکه تحقيق عبارتست از
  عنوان تحقيق: الف
  مقدمه: ب
  ابواب، فصول و عناوين آن: ج
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دوران تحقيق بدان دست در خاتمه محقق بطور مختصر نتايجی را که در : خاتمه: د
  .يافته ذکر مينمايد

  :عنوان تحقيق :الف
عنوان بايد بسيار دقيق، مختصر، واضح، جذاب و بطور کامل باالی موضوع داللت 

  .نمايد
اگر موضوع عام باشد برای موضوع عام امکان تعيين عناوين به اقسام مختلف وجود 

  .دارد
اين موضوع ممکن است عنوان تحقيق  برای) اهميت و تأثير اخالق در اسالم(مثًال 

نقش اخالق نيکو در ساختن يک (يا ) نقش اخالق نيکو در ساختن يک فرد مسلمان(
نقش اخالق نيکو در ساختن يک فرد مسلمان و يک جامعه (يا ) جامعه اسالمی

  .تعيين نمائيم) ... اسالمی
يک هدف معلوم با تير شکار . يا به عبارت ديگر عنوان به مثال تير شکار ميباشد

همچنين با عنوان هم يک موضوع معلوم مورد هدف . مورد اصابت قرار ميگيرد
اگر تير يک . قرار ميگيرد و تحت آن تحقيق يک موضوع معلوم صورت ميگيرد

طرف توجيه و هدف طرف ديگری باشد، اصابت به هدف مطلوب مشکل و نا ممکن 
ی  ديگری باشد رسيدن به ميباشد، همينطور اگر عنوان يک چيز و موضوع چيز

  .هدف مطلوب کار مشکل و نا ممکن است
  :حين انتخاب يک موضوع بايد نکات آتی را در نظر بگيريم

يعنی قبل از تحقيق متذکره کسی تحت اين عنوان . عنوان بايد نو و ابتکاری باشد: الف
  .تحقيق نه نموده باشد

  .بسيار دقيق و واضح باشد: ب
  .و نه بسيار قصير مخل باشدنه بسيار طويل ممل : ج
  مقدمه: ب

مقدمه مشمول عناصر آتی . بعد از ترسيم خاکه، بخش دوم تحقيق، مقدمه تحقيق است
  :الذکر ميباشد

در تعريف، محقق در مورد موضوع تحقيق و بيان مشکالتيکه وی : تعريف بحث: اول
  .ميخواهد آن را حل نمايد، معلومات تفصيلی را تقديم مينمايد

درين بخش محقق با تمام آن سواالتيکه در مورد اهميت بحث در : هميت بحثا: دوم
اذهان ساير محققين خطور مينمايد، پاسخ ميدهد، و تمام اسبابيکه به اهميت موضوع 

  .تحقيق داللت مينمايد، بطور تفصيلی بيان ميدارد
 اشاره به آن قضايای جديد، زنده و بارزيکه درين موضوع مورد بحث قرار: سوم

  .ميگيرد
درين بخش محقق اهداف اساسی و بنيادی تحقيق و آن اسباب را : هدف تحقيق: چهارم

  .بيان ميدارد که محقق را بدين تحقيق تشويق و تحريک نموده است
  :پس منظر علمی و تاريخی تحقيق: پنجم

درين بخش محقق متذکر ميشود که در ذهن وی کدام وقت فکر موضوع و حل مشکل 
  نموده؟ ياد شده خطور
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  مراحل تطور موضوع کدام است؟
  پيرامون کدام جوانب موضوع متذکره تحقيق صورت گرفته و از طرف کدام شخص؟

  در کدام آشور و  پوهنتون تحت تحقيق قرار گرفته؟
  موجب دريافت کدام رتب و درجات علمی گرديده است؟

  حال کدام جوانب آن الينحل باقيمانده است؟
  نواقص موجود بود؟در تحقيقات قبلی کدام 

  محقق از کدام نقطه به اين تحقيق آغاز مينمايد؟
  نواقص گذشته را چگونه رفع نموده ميتواند؟

محقق بايد اين را توضيح دهد که در تحقيق خويش از : اسلوب يا ميتود تحقيق: ششم
کدام ميتود کار خواهد گرفت؟ در قدم اول، دوم و سوم چه کار های را انجام داده 

  .ز کدام طرق مادی و معنوی استفاده نموده است است؟ ا
در اين بخش مقدمه محقق، ابواب تحقيق و افکار عمده : بيان عناوين عمده تحقيق: هفتم

  .موضوع را بطور مختصر بيان ميدارد
محقق در اين بخش مقدمه همه آن سعی و تالش ذهنی، : ذکر سعی و تالش: هشتم

. ميدهد که حين تحقيق از آن کار گرفته استفکری، جسمانی و مادی خويش را تذکر 
و اين موضوع را با داليل با ثبات ميرساند که تحقيق وی بسيار مهم و به سعی و 

  .تالش وی می ارزد
محقق تمام آن مراجع و مصادر اساسی را ذکر مينمايد که حين : ذکر مراجع: نهم

را بيان ميدارد و اين را تحقيق از آن استفاده نموده است، اهميت اين مصادر و مراجع 
  .توضيح ميدهد که مراجع و مصادر متذکره را از کجا بدست آورده است

محقق از تمام جهات مادی و معنوی که در اکمال تحقيق محقق : اظهار قدردانی: دهم
  .با وی تعاون نموده اظهار شکران مينمايد

یتون، رئيس مثًال والدين، پوهنتون، رئيس پوهنتون، بعضی از مسوؤلين پوهن ، پوهن
یآمران ديپارتمنت های  ، استادان متخصص موضوع، مسوؤلين کتابخانه ها و پوهن

  .گونه همکاری نموده باشدانيکه با محقق در اکمال تحقيق هرتمام کس
يک يا دو جمله مستقل را جهت ادای شکريه به استاد رهنمای خويش تخصيص 

و ادای شکريه را بطور مستقل و قبل از امروز اکثر محققين صفحه حمد و ثنا . ميدهد
  .مقدمه ميگذارد

امروز محققين . اين يکی از نکات اساسی خاکه ميباشد: ابواب، فصول و عناوين: ج
 ،تحقيقات خويش را اوًال به ابواب، ثانيًا به فصول، ثالثًا به مباحث، رابعًا به مطالب

باب نسبت به فصل عام و فصل  خامسًا به فروع و درآخير به بند تقسيم مينمايد، زيرا
مطلب و بند جز فرع  ءمبحث و فرع جز ءجز باب، مبحث جز فصل، و مطلب جز

اين هم ممکنست که اگر تحقيق کوچک باشد، محقق تحقيق خويش را صرف . ميباشد
  .به فصول تقسيم و بهمين اکتفا نمايد

والت و قصير در مورد تعداد ابواب و فصول قانون معينی وجود ندارد، بلکه به ط
عالوتًا ممکنست يک باب حاوی چند فصل و باب . بودن هر موضوع مرتبط است

مگر محقق بايد متوجه باشد که ارتباط و تنسيق . ديگری فقط دارای دو سه فصل باشد
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فصول با ابواب و رابطه و تنسيق ابواب با عنوان تحقيق باشد، و عناوين فصول هر 
  .باب از جنس عنوان باب باشد

  دمه را کدام وقت بايد نوشت؟مق
درحقيقت مقدمه .تحقيقی مقدمه آن است  -کی از مهمترين بخش هر رساله علمیي

رساله علمی تحقيقی يکی از بخش های آن محسوب ميشود که بامطالعه آن خواننده  
چنانچه مقدمه . تاحدودزيادی ميتواند رساله علمی ،تحقيقی را ارزش گذاری کند 

ول روش تحقيق تنظيم شود يا از شيوايی الزم برخوردار نباشد برخالف اصول متدا
 - لذا ضرورت دارد ،اين بخش رساله علمی. خواننده را از ادامه مطالعه باز می دارد
  .تحقيقی باحساسيت بيشتری نگاشته شود 

بعضی از محققين را بر آن دارد که بال فاصله بعداز تنظيم ) مقدمه(شايد عنون 
. اين شيوه  درست به نظر نمی رسد . وشتن آن مبادرت نمايد فهرست مطالب به ن

تحقيقی -يم ،بهتر است ،مقدمه  رساله علمیشايد تا حدودی عجيب باشد ،اگر بگوئ
بعداز نگارش کلی آن نوشته شود ،دليل اين امر دردونکته است ،اول آنکه،بعداز 

آنکه   دوم. خواهيد بودتحقيقی شما قادر به معرفی  آن درمقدمه   -نگارش رساله علمی 
. تحقيقی ،عالوه برآنکه  اشراف بيشتری به مطالب داريد-،بعداز اتمام  رساله علمی

لذا ،ترجيح دارد  . حتی قلم شما دراين مرحله  از روايی بيشتری برخوردار خواهد بود 
 ضمن آنکه اگر مقدمه  ابتداًء. تحقيقی نوشته شود -ه مقدمه بعداز اتمام  رساله علمیک

تحقيقی شما تغييراتی در ساختار  - ،چه بسا درطول نگارش رساله علمینوشته شود  
تحقيقی  به عمل آوريد که طبيعتًا منجر به اصالح مقدمه نيز خواهد شد  -رساله علمی 

آغاز ميشود که ،گرازش ومتن اصلی پژوهش مقدمهچنانچه معمول است پس از . 
درگزارش  اصلی . ده ونوشته ميشود تقسيم بندی ش ها براساس  فهرست گنجانده

نويسنده می کوشد تا با نگارشی سليس ،همراه با رعايت نکات دستوری ،پژوهش خود 
  .را به پايان ببرد

در خاتمه بايد محقق بطور . اين از مراحل پايانی تحقيق ميباشد )نتيجه گيری(:خاتمه: د
ايجيکه محقق حين بسيار مختصر نظر خويش، ارای مخالف، نظريات جديد و هم نت

به عبارت ديگر در پايان متن اصلی پژوهشگراز .تحقيق بدان دست يافته تذکر دهد
. همه مطالب مندرج نتيجه را ارائه ميدهد وزير عنوان  جداگانه ای درج ميکند  

درنتيجه گيری نويسنده با استناد به مطالب علمی که در پژوهش برای آنها  مطالب 
،برداشتها و تحليل های شخصی خود را از پژوهش خود  مفصلی ارائه داشته است

  . ارائه ميدهد 
  تبديل خاکه

حينيکه يک محقق خاکه تحقيق خويش را به مجلس علمی ديپارتمنت مربوطه خود 
ی و پوهنتون تقديم مربوطه بعدًا به مجلس علمی پوهن بعد از موافقه شعبه. تقديم نمايد
اگر . قديم شده موافقه مينمايد و يا آن را رد ميکندمجالس متذکره يا به خاکه ت. ميگردد

موافقه نمود و محقق آغاز به تحقيق نمود ممکنست حين تحقيق و مطالعه در ذهن 
چون خاکه اول بطور ابتدايی، . محقق فکر تغيير و تقدم و تأخر در خاکه خطور نمايد

آن باقی مانده و  شايد اکثر چيزهای مطلوب از. تخمينی و به عجله ترسيم گرديده بود
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از همين سبب اکثر پوهنتون ها . بسياری چيزهای نا مطلوب در آن گنجانيده شده باشد
مگر بدين . به محققين اين اجازه را ميدهد که در خاکه تعديل و تصحيح را وارد سازد

جوهری نباشد و موضوع اساسی هدف و جوهر در آن از  هشرط که تغييرات متذکر
مجاز است بعضی عناوين، ابواب، فصول، مباحث و مسايل را  يعنی محقق.بين نرود

تغيير دهد، اما حق تصرف مزيد را ندارد، وارد نمودن تغيرات بسيار زياد باعث تغير 
موضوع، و تغير موضوع باعث تغير عنوان ميگردد و تغير عنوان بعدًا به موافقه 

وی در خاکه در تغير جز. ی و پوهنتون ضرورت داردت مربوطه، پوهنديپارتمن
ی و رهنما به ديپارتمنت مربوطه، پوهنآنصورت قابل قبول است که به مشوره استاد 

مجلس علمی پوهنتون بطور کتبی اطالع داده شود و از جانب مجالس علمی موافقه 
  .برسدکتبی 

  
  مرحله سوم

  جمع آوری مصادر و مراجع اصلی و ثانوی جهت تحقيق موضوع
داللت مينمايد که محقق حين  یح عليحده بوده و به آن کتبمصادر و مراجع دو اصطال
مصدر و مرجع هر دو صفات مستقل را دارا بوده که .تحقيق از آن استفاده می نمايد

  .ذريعه آن صفات بين مصدر و مرجع فرق شده ميتواند
گفته ميشود که از جمله علوم و فنون آن علم و فن را مورد تفحص و  یبه کتاب: مصدر
با داشتن همين صفت کتاب متذکره . قرار ميدهد که عامل، شامل و عميق باشدتحقيق 

مصدری ميگردد که محقق از آن درين علم بی نياز بوده نميتواند مثًال تفسير طبری 
ز يرا در کتب تفسير کتاب متذکره اصل و محقق علم تفسير . مصدر بحساب ميرود

وع مينمايد همچنين صحيح البخاری همواره بدين کتاب ضرورت دارد و حتمًا بدان رج
  .و صحيح مسلم در علم احاديث مصادر بشمار ميرود

کتبيست که تکيه ماده علمی آن به مصادر اصلی باشد يا هر آن کتابيکه از : مراجع
يک موضوع و يا حصه ای از . کتاب ديگری معلومات جمع آوری نموده باشد
مينمايد مثًال در اصول فقه مؤلفات  موضوع و مقاصد و مسايل آنرا بطور دقيق تحقيق

  .غزالی
به عباره ديگر گفته ميتوانيم که مصدر کتابيست که در موضوع، فن و تخصص 
خويش اصل باشد و محقق از آن بی نياز شده نميتواند و مرجع به کتابی گفته ميشود 
که به مصادر تکيه نموده باشد، يک جانب قضيه را تحقيق نموده و مؤلف آنرا در 

بعد از پذيرفته شدن خاکه، محقق بايد مصادر و . باس جديد به جامعه تقديم نمايدل
مراجعی را جمع آوری نمايد که با موضوع در ارتباط باشد و با محقق در حصه 

  .تحقيق موضوع کمک نمايد
  :جمع آوری مصادر و مراجع به طرق گوناگون شده ميتواند و آن اينکه

بازار به پول می خرد، يا کسی برايش هديه مينمايد  محقق اين مصادر و مراجع را در
يا از دوستان و رفقای خويش يا از کتابخانه برای چند روز بطور عاريت ميگيرد و 

اگر بعضی کتب طوری باشد که . در کتابخانه مخصوص خويش آن را جابجا مينمايد

قضاء روش تحقيق 
 

 
100 

 

ت موجود در کتابخانه باشد و نزد خودش موجود نبوده و در کتابخانه سيستم عاري
نباشد و يا از جمله کتب دايره المعارف يا انسيکلوپيديا باشد که خروج آن از کتابخانه 
مجاز نيست درينصورت محقق از کتب متذکره بدين طريق استفاده مينمايد که به 

مراجعه مينمايد، از کتب متذکره معلومات مطلوب را در  Fishکتابخانه معه کارتها 
همزمان عنوان کتاب، اسم مؤلف، سال طبع، جز و صفحه  کارت ها جمع آوری نموده

  .آن را نيز می نويسد
  :مرحله چهارم

  جمع آوری مواد و معلومات علمی مربوط موضوع تحقيق
اين يکی از مراحل مهم آماده گی تحقيق ميباشد، ميتوانيم که مواد علمی را به پنج 

  .طريقه ذيل جمع آوری نمائيم
  مطالعه -1
  .واالتمناقشات و س -2
  .نقل معلومات مربوط به موضوع از مصادر و مراجع عينًا و يا بطور مختصر -3
  .اقتباس -4
  مالحظات و تجارب -5
  :مطالعه .1

برای تحقيق هر موضوع مطالعه ضروريست تا که برای محقق بطور کامل عمق،  
بعضيها بدين فکرند هنگاميکه خاکه ترتيب . حدود و جزئيات تحقيق واضح شود

اما مطلب چيز ابواب و فصول آن معلوم شد، آنگاه مطالعه کار اسانيست  گرديد،
مردم به هنر، ميتود، ذوق، وقت و ترتيب مطالعه آگاهی ندارند  ديگريست، زيرا اکثر

  :برای جمع آوری مواد علمی، مطالعه مراحل زيرين را حاويست
مايد که با مطالعه زود گذر فهرست های مصادر و مراجعيکه محقق گمان مين: اول

در فهرست های مراجع و مصادر اگر به ارتباط . موضوع تحقيق وی در ارتباطند
. موضوع تحقيق خود چيزی را يافت مصدر و مرجع متذکره را نزد خود نگهدارد

اسمای مصادر و مراجع مطلوبه، اسمای مؤلفين آن، جلد، باب، فصل و صفحه آن را 
  .نزد خود يادداشت نمايد

بتدايی و سريع صفحات مطلوبه کتب و مصادر تحرير شده، تا که برای مطالعه ا: دوم
  .محقق قيمت و ارزش علمی هر مصدر و مرجع معلوم گردد

مطالعه عميق صفحات نشانی شده، تا که برای محقق عمق، ابعاد و مفاهيم : سوم
  .موضوع تحت تحقيق خويش بطور کامل واضح شود

  :ا در نظر داشت حاالت ذهنی و جسمانیدر اوقات منظم مطالعه منظم ب: چهارم
محقق بايد در حاالتيکه ذهن وی پريشان، فکرش مشوش و يا طور جسمانی مساعد 
نباشد، درين چنين اوقات از مطالعه بپرهيزد و هم برای خويش محل مناسب برای 
مطالعه مثًال کتابخانه عام يا خاص، يا در فاميل اطاق مخصوصيکه مساعد شرايط 

  .ق باشد تعيين نمايدزندگی محق
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عالوه بر مصادر اصلی وثانوی محقق بايد آن رساالت ماستری و دکتورا را که با 
  .موضوع تحقيق وی کم و بيش ارتباط دارد مطالعه نمايد

همچنين بعضی از مجالت علمی را از نظر بگذراند زيرا درين مجالت معلوماتی 
مثًال در موضوعات . داشته باشدانتشار می يابد که محقق برای آن بسيار ضرورت مي

حقوقی بايد به مجالت قضا، عدالت، حقوق، پوليس و حقوق بشر مراجعه صورت 
  .گيرد

  : مناقشات و سواالت. 2
ممکنست که محقق معلومات مربوط به موضوع تحقيق را عالوه بر مصادر و مراجع 

  .ی نمايدبشکل مناقشات و سواالت با صاحبان علم، استادان و متخصصين جمع آور
طريقه جمع آوری اين معلومات مجالست با ايشان، يا شنيدن شفاهی از آنها، يا برقرار 

  .نمودن تماس از طريق نامه و يا بشکل کسيت های تايپ شده ميباشد
مگر طريقه اولی ازين لحاظ پيروز ميباشد که محقق با استاد متخصص روبرو می 

ذهن وی خطور مينمايد در مورد آن نشيند، سخنان وی را می شنود، سواليکه در 
  .همان وقت می پرسد مساله برايش بطور کامل واضح ميگردد

  :نقل معلومات مربوط به موضوع از مصادر و مراجع عينًا و يا بطور مختصر. 3
محقق مراجع و مصادر مربوط به تحقيق خويش را مطالعه مينمايد و از آن 

ه تحقيق را عينًا و يا بشکل اختصار موضوعات، عناصر، جزئيات و جمالت مربوط ب
اخذ مينمايد و آن را در کارت ها و يا کتابچه يادداشتيکه محقق برای اين امر 

  .تخصيص داده می نويسد
اشت می دياد یبعضی اشخاص جمع آوری معلومات را نسبت به کارتها در کتابچه ها

  :پسندد زيرا
کامل ميداشته باشد و بالعکس محقق باالی تحقيق و هر موضوع تحقيق خويش تسلط  -

  .باالی کارتها تسلط آن کمتر ميباشد
 .کتابچه نسبت به کارتها در حفظ و نگهداشت معلومات مأمون و محفوظ ميباشد -
کار برد کتابچه نسبت به کارتها حين جمع آوری معلومات سهل و معلومات جمع  -

را با بسيار آسانی  آوری شده همواره نزد محقق موجود و معلومات جمع آوری شده
 .هر وقت مطالعه نموده ميتواند

  :اقتباس -4
محقق مرجع و مصدر را مطالعه ميکند، مطلب و خالصه را از آن ميگيرد و تعبير 

پيشگامان تحقيقات علمی جهت اقتباس قوانينی را وضع . آن را با الفاظ خود مينمايد
  :از آنجمله. نموده اند

 .از يک صفحه تجاوز نکنداقتباس بايد بسيار مختصر و  -
 .از مصدر يا مرجعيکه اقتباس می نمايد به آن اشاره مينمايد -
 .اقتباس بايد بين عاليم خاص تحرير شود -
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اقتباس بايد از مصدر و مرجع اصلی صورت بگيرد و در پاورقی بدان اشاره شود  -
فحه ،چاپ، ناشر، محل نشر، سال نشر و صءطوريکه اسم مؤلف، عنوان کتاب، جز

  .و صفحه تحرير گردد ءذکر شود و در صورت تکرار صرف عنوان کتاب، جز
مثْال شمس لنگرودی، تاريخ  تحليلی شعرنو، جلد نخست، چاپ اول، انتشارات مرکز، 

و در صورت تکرار تاريخ تحليلی شعرنو، جلد نخست . 28، ص 1370تهران، 
  .180صفحه 

  .ه اين صورت نگاشته ميشوداگر مأخذ مجله، مجموعه و يا روزنامه باشد ب
  .نام نويسنده -
 .عنوان مقاله -
 ).در صورتی که مترجم داشته باشد(نام مترجم  -
 .اسم مجله، مجموعه يا روزنامه -
 .شماره دوره -
 .شماره مسلسل -
 ).در صورتيکه هفته نامه يا فصلنامه باشد(روز، هفته، ماه يا فصل  -
 تاريخ نشر -
 محل نشر -
 رسال انتشا -
 صفحه- 

  :مثالها
، ماهنامه حقوق بشر، سال چهارم، شماره )قسمت اخير(تبعيض چيست؟  ،علی پيام

  .40، ص 1385سوم، جوزا، کابل 
، روزنامه انيس ، شماره )قسمت دوم(صادق روزبه، جرگه ها و انتظارات مردم  -

  2، ص 1385ميزان، کابل  25، سه شنبه 20658مسلسل 
  :مالحظات و تجارب. 5

در مطالعه عميق موضوع بعضًا نتايج، مالحظات و تجارت سالم و حقايق  محقق
علمی جديد را بدست ميآورد، که در روشنی مالحظات و تجارب متذکره حقايق جديد 
را با حقايق سابقه پيوند ميدهد، يا از آرای سابقه صرف نظر مينمايد و نظريات بدست 

  . سازد آمده جديد را مطابق مالحظات و تجارب عيار می
  مرحله پنجم

معلومات علمی جمع آوری شده جهت موضوع اصالح و ثقه نمودن عبارات موادو
  :تحقيق

در اين مرحله محقق به تحقيق . مرحله مطرح بحث اخرين مرحله تحقيق ميباشد
با الفاظ زيبا آن را تزئين مينمايد و نظريات جديد و تحليل . خويش شکل نهايی ميدهد
  .ر آن می پيچدهای عميق خويش را د

  :درين مرحله بايد محقق ترتيب آتی الذکر را مراعات نمايد
  .محقق تمام آن معلوماتی را که جمع آوری نموده مقابل خويش ميگذارد -1
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هر باب، فصل و هر عنوان را بطور بسيار دقيق مطالعه نمايد و به افکار اساسی  -2
 . آن خود را مدلل سازد

افکار . هن خود گنجانيده و از نوشته باز مانده استافکاريکه وی آن را در ذ -3
 .متذکره را به اسلوب و تعبير خويش در باب يا فصل مناسب تحرير نمايد

حين تعبير از ميتود و اسلوب فصيح، واضح، روان و سليس کار ميگيرد و از  -4
 .استعمال کلمات غامض حذر مينمايد

د که با الفاظ بسيار کم مطلب بسيار زياد تعبير بايد بسيار دقيق باشد و کوشش نماي -5
 .افاده شود

 .در يک موضوع از تکرار تعبير، لفظ و معنی خود داری نمايد -6
در آغاز هر فصل و موضوع قبل از اينکه به اصل و جوهر موضوع داخل شود  -7

در اخير هر موضوع و فصل خاتمه . به ارتباط موضوع يک مقدمه ايرا بگذارد
ير بدارد که خالصه موضوع و فصل و هم بطور مختصر فکر و مختصری را تحر

 .نظر محقق در آن تذکر يافته باشد
  مرحله ششم

  :فهرست مصادر و مراجعيکه در تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است 
بعد از تکميل تحقيق در ختم تحقيق ذکر فهرست مراجع و مصادريکه محقق حين 

ت که در ترتيب آن بايد نکات آتی در نظر گرفته تحقيق از آن استفاده نموده ضروريس
  :شود

مثًال طباطبايی، طلوع، . فهرست بايد به ترتيب حروف هجا تنظيم گردد -1
  :طوسی،طبرستاني،طبرسي،به ترتيب زير مي آيند

  طباطبايي
  طبرستاني
  طبرسي
  طلوع
  طوسي

 :اسم مؤلف کتاب، يا عنوان کتاب بعدًا گذاشتن دو نقطه-2
 ).-(کتاب بعدًا گذاشتن عالمه دش تحرير عنوان  -3
 ).- (نمبر چاپ بعدًا عالمه  -4
 ).-(ناشر و بعدًا عالمه  -5
 ).،(سال نشر و بعدًا عالمه  -6
 .اگر باالی کتاب نمبر چاپ تحرير نيافته بود ضرورت نوشتن آن نيست -7
 ).بدون ناشر(اگر ناشر آن معلوم نبود در بين قوسين بنويسد که  -8
 )بدون تاريخ(خ نشر کتاب معلوم نبود تحرير نمايد که اگر تاري -9

اگر کتاب ترجمه باشد آنگاه اول اسم مؤلف، بعدًا عنوان کتاب، ثالثًا اسم مترجم،  -10
 .متعاقب آن معلومات باقيمانده را تحرير بدارد

 .اگر يک کتاب دو مؤلف داشت درينصورت اسمای هر دو را بنويسيد -11 
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در کتاب تحرير يافته همانگونه بايد نوشته شود اگر آنجا با  اسم مؤلف طوريکه -12
  .اسم مؤلف کلمه دکتور، استاد، شيخ آمده وی نيز همچنان تحرير بدارد

در اخير بايد گفت که در يک نوشته تحقيقی رعايت اصول تنقيط يا نشانه گذاری يا 
بعد از آنکه يک عاليم ترقيم جز مهم آن بوده که بايد در نظر گرفته شود و همچنان 

وقايه (رساله تحقيقی اکمال گرديد و تمام مراحل خويش را پيمود، نوبت چاپ، تجليد 
ترتيب و شماره گذاری آن ميرسد که يک محقق آن را بايد بطور احسن  ،) نمودن

 .انجام دهد
  

  :منابع و ماخذ
 .1387گی،بنگاه انتشارات ميوند،جعفری،محمود،رهنمای نويسند -1
) نحوه نگارش پايان نامه (لی عباس ،روش تحقيق درعلم حقوقحياتی ، دکتر ع -2

  .1387زمستان  –بنياد حقوقی ميزان،چاپ اول 
محمد :شلبی،دکتوراحمد،روش تحقيق رهنمای رساله های داکتری وماستری،مترجم -3

 .1367شفيق وجدان،مرکز تحقيقات علوم اسالمی،دولتی مطبعه،کابل،
رحقوق ،بيناد حقوقی ميزان ،چاپ دوم صبری ،نورمحمد،درآمدی برروش تحقيق د -4

  .1386،زمستان 
طوسی،دکتر بهرام،رهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نويسی،مشهد ،نشر  -5

  1382تابران،
 1385ور،الره،تقوی کتابخانه،پينو تنو او پليقانت،دکتور فخرالدين،د علمی  -6
-سوم قره باغی ،ونوس،روش تحقيق درحقوق ،مجمع علمی وفرهنگی مجد ،چاپ -7

1387. 
 حزبی، مه،چاپ روتاسيون مطبعهيمين،پوهندوی حسين،دستور نگارش برای ه -8

 1364  جوزای ،کابل
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