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 دانشجویی بلندای اندیشه -شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه علمی

 

  در نشریه دیگری پذیرش یا چاپ نشده باشد الًقب مقاله. 

 باشد.ورد علمي نویسنده آو دست بروز ،باید علمي، پژوهشي، مستند الهمق 
 چیني شدهصفحة حروف 15ارسالي از  الهمق (A4)  نباشدبیشتر.  
 گرددبر مينویسنده  یبر عهدهله علمي مقا های ناشي از صحت کلیه مسئولیت. 
 .عنوان مقاله باید گویا، گیرا و کوتاه باشد 
 شرح مختصر و جامعي از ؛ چکیده مقاله کلمه باشد. 300الي  200باید  چکیده مقاله

نتیجه و بحث های مهم  نکته، محتوای مقاله شامل بیان مسئله، هدف، چگونگي پژوهش
 است.

 ،کلمه باشد. 7متشکل از سه الي  واژگان کلیدی 
 های قبلي پژوهش و ارتباط گر مسئله پژوهش است. محقق باید زمینهمقدمه مقاله بیان

را با موضوع مقاله و وجوه تمایزش را به اجمال بیان و در پایان انگیزه تحقیق را بیان آن
 .کند

  استفاده شود و تمایز بین تیتر اصلي و  ه گذاری به ترتیبمباحث،گفتار، شماردر تیترها از
 .فرعي با فونت و شماره مشخص شود

 فاصله باشد ها یا کلمات چندجزیي فاصله بین حروف با نیمدر ترکیبات فعل. 
 دستور خط زبان و ادب فارسي الزامي استیت رعا. 
  روش  باارجاعات در متن مقاله APA گي، سال انتشارخانوادام ن)صورت  به قوسبین ،

 .نوشته شود (شمارة صفحه
 ( صفحه ن، شمارههما)به همان مأخذ باشد از  بدون فوت فاصله ارجاع بعدی  ر صورتيد

 استفاده گردد.
  منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایي نام خانوادگي نویسنده

 : به شرح زیر آورده شود (نویسندگان)
o نام کتاب، نام مترجم، محقق یا مصحح، (تاریخ انتشار) نویسنده نام خانوادگي، نامب؛ کتا ،

 .نام ناشر نوبت چاپ،: محل نشر
o عنوان مقاله داخل گیومه، نام نشریه، دوره/ سال، (تاریخ انتشار)نام خانوادگي، نام  ؛مقاله ،

 .شمارة جلد

 ج



o  ان موضوع داخل گیومه، نام و آدرس نام خانوادگي، نام نویسنده، عنو ؛اینترنتيسایت های
 ي.پایگاه اینترنت
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 سخن سردبیر
ها حس کنجکاوی آنها نسبت به فهم و های سازنده و مهم انسانیکي از ویژگي     

ي انسان قرار دارد. وقتي ها و یا در ارتباط با زندگشناخت پدیده های است که در محیط آن
حل جستجو نماید. بدون کند تا برای آن راهگردد، تالش ميها با مشکالت مواجه ميانسان

ها در پاسخ نسبت به مسایل و رسیدگي به مشکالت در اکثریت مواقع موفق تردید انسان
تجربیات ها و ها، یافتهبوده است. در حقیقت تمدن، پیشرفت و توسعه امروزی مدیون تالش

ها را از موجودات منفعل و ها در طول تاریخ بوده است. کسب علم و دانش انسانانسان
آسیب پذیر از نیروهای طبیعت، به موجودات فعال، شناسا و تأثیر گذار متحول نموده است. 
دانش انسان را قادر به مهار و کنترل نیروهای طبیعت کرده و به سرعت او را مسلط بر 

ها در چگونگي رسیدن به شناخت، کشف و ابداع و فضا نمود. مهارت انسانخشکه، دریا 
شود. ابزارهای شناخت، یکي از عوامل اصلي موفقیت انسان در تحصیل دانش محسوب مي

های رسیدن به دانش و وسایل رسیدن به معرفت، باعث ایجاد توجه به راه ؛به سخن دیگر
یابي به دانش را ی کسب علم، سرعت دستهای تازه برامتدولوژی منظم و یافتن روش

 افزایش داده و باعث انباشتگي اطالعات در موضوعات مختلف شده است.
های اصلي توسعه و پیشرفت های پژوهشي یکي از شاخصهامروز نوع و سطح فعالیت      

شود. موفقیت در تمام جنبه ها و ابعاد حیات اجتماعي؛ در یک کشور محسوب مي

کشاورزی، اقتصاد، خدمات، پویایي فرهنگي، رفاه و... ارتباط مستقیم با  داری،حکومت

که از یک جانب در کشف های پژوهشي در جامعه دارد. پژوهش درحاليگسترش فعالیت

ای را در عرصه علوم های تازهعوامل پیشرفت و توسعه پایدار نقش دارد، از جانب دیگر افق

گردد و گردد. پژوهش باعث تولید دانش مييگشاید و سبب گسترش دامنه دانش ممي

نماید. کشور های نیل به هدف را نیز کشف و بررسي ميهای الزم برای توسعه و راهمهارت

های توسعه یافته جهان پیشرفت و پویایي شان را مدیون افرادی است که با رویکرد 

یان و تصمیم های متصل به توسعه و خودکفایي را پیشاپیش مجرپژوهشي همواره راه

 کنند. گیرندگان حکومت تشخیص داده و آنها را به این سمت رهنمایي مي

از جانب دیگر یکي از عوامل اساسي عقب ماندگي کشور های توسعه نیافته عدم توجه      
توان که پژوهش به سکون و رکود مواجه باشد، نمي یبه مسایل پژوهشي است. در جامعه

که ر آن مشاهده کرد. از همین جهت کشورهای جهان سوم درحاليآثار پیشرفت و ترقي را د
به دلیل  ،دار اند اما از نیروی کار فراوان، مواد خام الزم و معادن طبیعي سرشار برخور



 

ها استفاده نمایند توانند از آننداشتن دانش، مهارت و برنامه ریزی مبتني بر پژوهش، نمي
نمایند بیشتر از منابع د محدود که تحقیق و پژوهش ميو آنها را به کار بیندازند. در موار

کنند، منابع که محصول و نتایج پژوهش دیگران و متناسب با مسایل دست دوم استفاده مي
خواني با نیاز ها و شرایط جوامع باشد. چنین تحقیقي نیز به دلیل عدم هممي خودشان کشور

د صرف به مصرف اطالعات گران نبای، پژوهشباشد. بنابراینگشا نميتوسعه نیافته خیلي راه
های مبتني بر مشاهده مستقیم و با مالحظه نیازها، ریسک و زحمت پژوهشبپردازند بلکه 

شرایط و مقتضیات جامعه آماری را نیز متحمل شوند و از تنها مصرف کننده به تولید کننده 
و دانش جدید در حقیقت  اطالعات و دانش تغییر گرایش دهند. منبع اصلي تولید اطالعات

ترین نتیجه فعالیت های پژوهشي است که در یک کشور به هدف بررسي و تحلیل مهم
 شود. مسایل مرتبط با انسان ها پرداخته مي

پژوهش در مورد موضوعات مشخص و با شیوه های دقیق و نظام مند برای یافتن      
ص متغییر ها، موانع و چگونگي کار ها و راه حل های قابل اطمینان در جهت تشخیراه

کاربردی مرزهای دانش بنیادی و که در اثر تحقیقات شود. وقتيبرخورد با آنها انجام مي
گسترش یابد و در مورد موضوعات خاص، انباشتگي اطالعات به درجه اشباع برسد، آن 
 زمان است که ما شاهد یک انقالب و تحول جدید در حیات اجتماعي و ناظر یک تغییر

 سازنده در جهت پیشرفت و توسعه خواهیم بود.

 
 عارف وفایی
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 دعوا، شرایط اقامه و انواع آن از منظر حقوق افغانستان

 1)راد(محمدکاظم سروری                                                                                  

  چکیده
 بیان به آن یاقامه دعوا و شرایط مورد در مدني افغانستان، محاکمات اصول قانون       

دعوا خواستن حق : دعوا تعریف شده است قانون این 5 ماده نموده که، در اقدام ماده چند

ی  کتابخانه –در این مقاله با تکیه به روش تحلیلي و توصیفي  از دیگری در پیشگاه محکمه.
دعوا، شرایط اقامه و انواع  که موقف حقوق افغانستان راجع بهبه این سوال پاسخ مي دهیم

ی دعوا اقدامي است که به موجب آن اقامهی این تحقیق دریافتیم: چگونه است؟ در نتیجه
نماید تا در جهت حقانیت و مدعي، ادعای خود را در نزد مراجع ذیصالح )محاکم( طرح مي

ني هر اقامه دعوا، حق هر شخص بوده؛ یعطور همین یا بي حقي او تصمیم گرفته شود.
شخص توانایي باالقوه دارد که هرگاه حقوق اش مورد تضییع یا انکار واقع شود با مراجعه 

را ی قدرت حاکمیت، آنبه نزد مراجع قانوني، حق خود را به اثبات برساند، و با پشتوانه
 احقاق نماید.

حقوق در وا)مدعي، مدعي علیه و مدعي بها( که به عنوان ارکان دعی بحثيبر عالوه    
ی جداگانه به عنوان مدعي و مدعي علیه بیان افغانستان مطرح شده، دولت نیز در ماده

ی دعوا از سوی حقوق افغانستان، مورد نقد و و در فرجام، تعریف ارایه شده شده است.
  بررسي قرار گرفته، و تعریف جامع پیشنهاد شده است.

 

  قدعوا، محکمه، مدعی، مدعی علیه، ح واژگان کلیدی:

 

 

                                                             
 تهران)ع( دانشگاه بین المللی اهل بیت  –خصوصی  دانشجوی کارشناسی ارشد ؛ رشته حقوق - 1
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 مقدمه

انسان موجودی اجتماعي است که از مالزمات این زندگي اجتماعي، برقراری روابط و     

نفع خود است و این در سطح کوچک انجام تعامالت است. بدون شک، هر انسان در پي

افغانستان منافع خود را نسبت به منافع ی که حتي جوامع؛ مثالً جامعهیناست)چي بسا ا

دهد( این ارجحیت و اولویت اصطکاک ها را به وجود اولویت و ارجحیت مي کشور خارجي

حقوق هر کشور برای  ي،گیرند. و از سویمنافع در تعارض قرار مي ؛آورد که در نتیجهمي

کند. گاهي اوقات گیرد و از آن به طور مستمر حمایت مياش امتیازات را در نظر ميتابعین

گیرد، و شخص، یا اشخاصي مورد تجاوز و یا انکار قرار مي این منافع و امتیازات از سوی

کند و این موضوع زمینه را محاکم رجوع مياش بهدارنده حق و منفعت در صدد اثبات حق

دعوا از سوی اشخاص در برابر اشخاص دیگر به دلیل مورد  ،کند. پسبرای ادعا پهن مي

گردد. با توجه در نزد محکمه اقامه ميتعدی و یا انکار قرار گرفتن  چیزی) حق و منفعت (

به این مقدمه، اهمیت دعوا در زندگي روزمره کامالً به وضوح قابل لمس است. و در نهایت 

دانان در نظر گرفته حقوق شود که شرایطي را کهباید گفت که دعوا در صورت محقق مي

وت است که در این اند، داشته و این دعاوی هم نسبت به موضوع آن از لحاظ ماهیت متفا

را بر طبق حقوق مقاله ضمن منحصر کردن دعوا به دعوای مدني، انواع و شرایط آن

 دهیم.افغانستان مورد بررسي قرار مي
 

 

 دعوا و  زوال انتقالمبحث اول: مفهوم، 

که به بیان شرایط اقامه دعوا بپردازیم، نیاز است تا از مفهوم دعوا، چگونگي  قبل از آن   
 و زوال  آن بحث کنیم.  انتقال

 

        گفتار اول: مفهوم دعوا   

 از نظر(. 1۴5، ص1390، حیاتي)  است ادعا از مصدر و اسم دارد عربي یریشه دعوا واژه     
 .(، ذیل واژه1360معین، ) کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهي است ادعا یعني دعوا؛ لغوی

 بعضي ؛ندارد وجود نظر اتفاق دانانحقوق ، میاندعوا تعریف در اصطالحي از روزنه 
 صورت حقي تثبیت برای که عملي از عبارت دعوا) اند: گفته دعوا تعریف در دانانحقوق

 .( 1539ص ،2، ج بي تا) دفتری،  است( شده واقع و انکار تجاوز مورد کهحقي گیرد؛ یعنيمي
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 به محکمه توانندمي اشخاص آن موجب به که است حقي دعوا است: شده گفته چنینهم

 در برابری شانحقوق قانون، از اجرای موجب به که بخواهند رسمي مقام و از نمایند مراجعه

 حقوقي عمل وسیلهبه همیشه حق این و اجرای محکمه به مراجعه .شود حمایت دیگری

 از ایعده(. 11۴، ص1383)کاتوزیان، شودنامیده مي دعوا اقامه که شودمي انجام خاص

 مدعي قانوني اند: در معنای اول؛ دعوا، توانایي کرده معني سه را دیگر، دعوا دانانحقوق

 وارد ،گذارندن قضاوت به جهت در صالح مراجع به مراجعه در شده انکار یا تضییع حقي

 توانایي مقابل، دعوا طرف برای ؛است مربوطه قانوني آثار و ترتیب ادعا نبودن یا بودن

 و اختالفي منازعه به دعوا، در معنای دوم (.1۴5، ص 1390)حیاتي،  است ادعا نای با مقابله

 معنای است و در شده تعریف هم است رسیدگي و تحت شده مطرح قضاوتي مراجع در که

 فرجام؛ بعضي در .(311و  310، صص 1ج بي تا،)شمس، ادعا بیان شده است  معنای به سوم

 اند نموده دیگری، تعریف زیان به و خود نفع به حقي به اخبار را دعوا دانان،حقوق از دیگر

 اند؛ این دانسته ضروری را رکن سه تعریف این تشریح و در( 2۴، ص1386کریمي، عباس،  )

 برای دعوا بودن دعوا، مضر کننده اقامه بودن نفعحق، ذی به اخبار :عبارتند از رکن سه

 دیگری.

 منظر از دانانحقوق از هرکدام که است اقعیتو این مبیین مذکور تعاریف از یک هر    

 مردود و یا کامل را فوق تعاریف از یک هیچ تواننمي که است نگریسته دعوا به خاصي

 (.1۴6، ص1390)حیاتي،  دانست

که برای تعریف جامع  توان یاد آورشدوا صورت گرفت، ميکه از دعيبا توجه به تعاریف    

 طرفیني از منظور .است طرفیني ای پدیده دعوا داشته باشیم: اوالًاز دعوا موارد ذیل را به یاد 

 وجود اختالف دو نفر میان حداقل که شودمي واقع زماني دعوا که است این دعوا بودن

 .داشت نخواهد وجود دعوایي دیگری با تقابل بدون لذا .باشد داشته

 ماهیت اند گفته دانانحقوق از بعضي کههمچنان ندارد بلکه انشائي ثیرأت دعوا بروز ثانیاً

 به مدعي علیه الزامي و محاکم اشتغال باعث است ممکن اخبار این اما .است اخبار دعوا

 نتیجه بلکه .کندنمي ایجاد کسي برای واقعي ضرر آن از فراتر ولي باشد.مي گویيپاسخ

 دعوا در فینطر از یکي و اگر .است شده حق استقرار به منجر اصوالً باشد چه هر محاکمه
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 دعوا رکن پس است، نبوده حقذی او است، بلکه نشده ایجاد ضرری او برای گردد، محکوم

  باشد. تواند، مضر برای دیگرینمي

 گوید،مي مدعي آنچه هر که معني این به .در تقابل قرار دارند منافع همیشه دعوا در ثالثاً

 ناپذیر اجتناب عنصر دعوا طرفین میان بنابراین، تضاد پس .است آن مخالف علیه مدعي
 .است دعوا

 اختالف و یا کرد: نزاع تعریف گونهاین را دعوا توانآمد مي بدست باال موارد از کهچهآن     
 و یا وجود ادعای خاطر دیگر، به شخص چند یا یک مقابل در شخص چند یا یک میان

 آنان قول کهاشخاصي و یا مقابل. شخص طرف از آن و انکار خود برای حقي استحقاق
 که کهاشخاصي و یا و شخص مدعي، دارند را استحقاق و ادعای است و اصل ظاهر خالف

 علیه مدعي، دارند قرار مدعي ادعای انکار مقام و در است و ظاهر اصل موافق نانآ قول
 دعوا که است این از نظر صرف دعوا از فوق تعریف که باشیم داشته یاد شود. بهمي نامیده

 .(1۴7ص )همان،شود مي گفته دو، دعوا هر لذا؛ به .باشد نشده یا و باشد شده اقامه محاکم در

 اقدام ماده چند بیان به آن یاقامه دعوا و شرایط مورد در مدني محاکمات اصول قانون
است: دعوا خواستن حق از  شده تعریف گونهاین دعوا قانون این 5 ماده در نموده که،

نویسنده معتقد است که استعمال واژه حق در تعریف دعوا  گاه محکمه.دیگری در پیش
که دعوای در محکمه مطرح شود، ولي موضوع آن درست به نظر نمي رسد؛ چي بسا این

حق نباشد و فردی به ناحق، حقي را از پیشگاه محکمه در خواست کند؛ پس با توجه به 
بود، پس سوال است که در چي ارگاني  گذار، این درخواست دعوا نخواهداین تعریف قانون

باید طرح کند؟ در هرصورت، محکمه درصدد اثبات حق است؛ ممکن ناحق طرح شود ولي 
دهد. بهتر بود به جای واژه )حق( از واژه این قاضي است که حق و ناحق را تشخیص مي

  (.  31، ص 1395)سروری، )چیزی( استفاده مي کرد
رسد تا مفهوم اقامه دعوا و حق دانستیم، لذا الزم به نظر مي جا مفهوم دعوا راتا این    

است که به موجب آن مدعي، ادعای خود را اقامه دعوا را نیز درک کنیم؛ اقامه دعوا اقدامي
نماید تا در جهت حقانیت و یا بي حقي او تصمیم )محاکم( طرح مي در نزد مراجع ذیصالح

ق هر شخص بوده؛ یعني هر شخص توانایي باالقوه طور اقامه دعوا، حگرفته شود. و همین
تواند اش مورد تضییع یا انکار واقع شود با مراجعه نزد مراجع قانوني ميدارد که هرگاه حقوق

 را احقاق نماید.نی قدرت حاکمیت، آحق خود را به اثبات برساند و با پشتوانه
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 هنوز اگر حتي دارد حق وجود ناست، پس ای باالقوه حقي دعوا اقامه که حقعنوان این از

 باشد. نیامده وجود به شخص برای دعوایي
 

 گفتار دوم: ارکان دعوا

 کند کهمي بیان را دعوا حقوقي ارکان 8و  6 وادم قانون اصول محاکمات مدني در    
دولت را هم به صفت  11الي  9و در مواد   .بها و مدعي علیه مدعي، مدعي : عبارتند از

 علیه به رسمیت شناخته است. مدعي و مدعي

 الف:  مدعی 

 حق کهشخصي است: کرده قانون اصول محاکمات مدني بیان  6 ماده قانون گذار در      
 گفته شخصي به مدعي که گرددمي استفاده ماده این تعریف از مدعي است. خواهدمي را

 .دارد دیگری بر حقي واقعاً ادعای یا ظاهر حسب به که شودمي

 عی علیهمدب: 

قانون اصول محاکمات مدني مدعي علیه  6قانون گذار در ضمن تعریف مدعي در ماده     
 بناءً، مدعي .است علیه مدعي شودمي او خواسته از حق کهرا نیز تعریف کرده است: شخصي

و  انکار مورد واقعاً یا ظاهر حسب به را مدعي ادعایي مورد حق که باشدمي شخصي  علیه
 .(۴2، ص1393،)احمدی  است داده قرار تجاوز

 امدعی به ج:

 کند، موضوعمي بیان گونهاین را بها مدعي 8 ماده در قانون اصول محاکمات مدني     
 .باشدمي آن وصول دعوا، از او منظور و مدعي ادعای مورد که است حقي

 قوانین که است حقوقي و شامل شده خواسته شي بها است: مدعي گونهاین باال ماده متن
 مدعي از تعریفي این .بتواند گرفته قرار دعوا و موضوع نموده بیني پیش راآن افغانستان

 او کار کند زیرا؛ خلق را ماهوی حقوق تواندنمي قاضي که رساندمي نتیجه این بها، ما را به
 .است شده تعیین افغانستان قوانین توسط که است ماهوی حقوق شناسایي تنها

 مدعی علیه مدعی و تصفدولت به  د:

 مدعي و مدعي از دیگر نوع یک بیان به 11 الي 9 مواد قانون اصول محاکمات مدني در    
 .شودرا شامل مي مردم از گروهي یا دولت که پرداخته علیه

 علیه و مدعي مدعي عنوان به  دولت قضایای اداره بنام را نهادی قانون این 9ماده  در
 اداره دهد، قرار تعرض مورد را ثالث اشخاص منافع دولت کهتيصور در داده؛ یعني رسمیت
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 دفاع دولت منافع و از شودمي حاضر محکمه در علیه مدعي عنوان به دولت، قضایای
 قضایای ورزد، اداره مبادرت دعوا اقامه به دیگر اشخاص برعلیه دولت خود اگر .کندمي

 دولت و منافع حقوق و از دارد کتمشار دعوا در دولت و نماینده مدعي عنوان به دولت
 باشدمي مندانزور توسط دولتي های زمین غصب موارد گونهاین بارز مثال.  کندمي دفاع

 کندمي اقدام خود دولت موضوعي، چنین صورتي است. در حاد موضوع این امروزه البته که
 .کنداقامه مي دعوا ،استرداد مدعي عنوان به دولت قضایای و اداره

 ای قضیه در ایقریه یک اهالي اگر است: شده طرح قانون این 10 ماده در دیگر ثبح
 مانند .کندمي کفایت علیه و مدعي مدعي عنوان به انها از بعضي باشند، حضور نفعذی
نیست،  الزم قریه اهالي همه باشد، حضور نزاع مورد عمومي راه یا چراگاه اگر کهاین

 .است کافي شوند ضرحا محکمه در نفر چند کههمین
 

 گفتار سوم: انتقال دعوا

 از پس و ستا لنتقاا قابل صليا حق با همراه  صشخاا بین خصا به مفهوم ویعاد    
 صليا حق که اردیمو در ماا. دشومي منتقل وراث به صليا حق با همراه قهراً هاآن گمر

نیز  حقذی تفو با بلکه دعقو موجب نه تنها به ستا شخصياً منحصر صیتيخصو دارای
 (8شمس، جزوه درسي، ص) دو.شنمي منتقل وراث به

 حق باشد و اصوالًمي آن بودن انتقال دارد، قابل مالي غیر به  نسبت مالي حق که ویژگي
 باشد.نمي و انتقال نقل قابل مالي غیر

 هالی منتقل به حق این مالکیت است که این بودن انتقال قابل از هدف دانانباورحقوق به
 کند.پیدا مي انتقال

 اختالف مالي غیر و یا مالي حق سر بر نفر دو میان حداقل که است وقتي دعوا تحقق    
 است. مالي غیر و یا مالي حقي به پیوسته مدام دعوا پس .باشد داشته وجود و منازعه

 یدعاو .هستند انتقال قابل غیر اصوالً ...و والیت زوجیت، حق حق مانند مالي غیر حقوق

 انتقال قابل اند غیر مالي غیر که آنجا و از شوندمي ناشي زوجیت حق از و تمکین طالق

 مالي حقوق هایویژگي از یکي گفتیم قبالً کهطوری (.1۴9ص ، 1390)حیاتي،  بود خواهندهم

 به ممکن حقوقي عمل نتیجه و در ارادی صورت به آنهاست؛ یعني هم پذیری انتقال

 ممکن فوت مانند (ارادی غیر عمل) حقوقي ایواقعه اثر در و هم وندش داده انتقال دیگری

 داشته وجود اختالفي یا  دعوا مالي، حق در اگر حال .کند پیدا انتقال متوفي ثوار به است
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 مالکیت در کهاین مانند .شودمي منتقل دیگری بههم مالي، دعوا حق از تبعیت باشد به

 شخص به صورت دو به است ممکن ملک این .باشد هداشت وجود نزاع دونفر میان ملکي

 گردد. منتقل دیگری

  ارادی انتقال الف:

 مالکیت، نظیر ناقل عقدی نتیجه در تواندمي نزاع مورد ملک مالک که صورتاین به   

 منتقل حقوقي عمل وقوع از پس .دهد انتقال دیگری به را نزاع مورد ملک ...و بیع، صلح

 به راجع دعوای در دهنده انتقال مقام قائم چنینو هم شودمي نزاع دمور ملک الیه، مالک

)صدر زاده،  است متزلزل مالکیتي مورد این در الیه منتقل مالکیت البته.شودمي هم ملک آن

 حکم دعوا، محکمه به گي رسیده از است، پس ممکن کهبخاطری (۴9و  ۴8صص  ،1373

 دعوا این در دهنده انتقال مقام قائم که الیه و منتقل بدهد نزاع مقابل طرف مالکیت به

 گردد. حقيبي به محکوم شده،
 

  قهری انتقالب: 

 حقوق نماید، تمامي شود، فوت خصومت رفع کهاین از قبل مالي، حق صاحب اگر      
 به هم نزاع مورد مالي ماند. با توجه به همین، حقوقمي ارث به او وارث یا وارثین به مالي
گیرد؛ مي صورت مالي حق انتقال از تبعیت به دعوا وجود، انتقال این با .یابدمي قالانت وراث

 نداشته ایاراده هیچ نزاع مورد حق  مالي صاحب  انتقال زیرا، در .است قهری انتقال این
 .(278، ص 1392)شمس،  است

 

 گفتار چهارم: زوال دعوا

، نخست به مفهوم زوال دعوا اشاره زیمبیان چگونگي زوال دعوا بپردا که بهقبل از آن    
 کنیم.مي

 مفهوم زوال دعوا : الف

 فصلحل و  را فختالا کهستا قطعي حکمنتیجه  معموالً، خصا ا به مفهومعود زوال   
 یا قهری ارادی یا باشد صليا حق زوال پي آمد ستا ممکن اعود زوال چنینهم. یدنمامي

 این زوال به ماا دد.گرمي ئلزا اعود دادسترا با ممفهوم اع به اعود حق صاحب اراده ونبد و
 و حکم رثاآ چه از گرا اعود گردد. زوالنمي خصبه مفهوم ا اعود زوال موجب دخو دیخو
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که در باشد اعود از مدعي دنکر ف نظرصر از ناشي ستا ممکن ماا ،ستا حق زوال
 .(8، جزوه درسي، ص )شمس دشومي درصا اعود طسقو ارقرصورت این

 آن هر دلیلي به شد محقق دعوا کهاین از بعد که استاین دعوا زوال از بنابراین، هدف     

 منکر و دیگر شود داده آن صاحب به است شده تضییع یا انکار که وحقي شود مرتفع نزاع

 پذیر امکان مختلفي طرق به دعوا زوال. باشد نداشته ادعایي آن به نسبت قبلي مدعي و یا

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمي جمله از( 150، ص 1390،)حیاتي است

 در اثر قطعیت حکم   دعوا زوالـ 1

 مرجع آن باشد شده ارجاع خصومت فصل و حل برای قانوني مرجعي به دعوا کهزماني    
 همینکه. کندمي خصومت حکم، فصل صدور با نهایت در دعوا به ماهیتي رسیدگي از بعد

 قانوني مرجع وسیله به نتیجه، ندارد. در وجود دعوایي که گفت توانيیافت، م قطعیت حکم
 .(278، ص1392)شمس،  گردد مي وفصل حل دعوا

 مصالحه اثر در دعوا ـ زوال۲

 موضوع سر بر قانوني مراجع حکم به نیاز بدون اختالف طرفین دارد کماکان امکان   
 نمایند. مصالحه اختالف

 که شودمي منعقد نانآ میان صلح قرارداد دعوا موضوع بر نانآ توافق شگرد، بعد از این با

 باشد قضایي مراجع دخالت بدون است ممکن طرفین سازش. بود خواهد دعوا زوال مبیین

 ایجاد و سازش صلح طرفین میان قضایي مراجع از یکي وساطت بنابر که رود مي و امکان

 .(151، ص 1390)حیاتي، بود خواهد دعوا زوال و سازش صلح صورت در. باشد شده

 اصلی  حق زوال نتیجه در دعوا زوال -3

 شود. مانند زائل دهددعوا را تشکیل مي موضوع که اصلي حق عاملي، هر با هرگاه    
و  بوده جریان در نفقه مطالبه دعوای نماید یا وفات و زوجه بوده جریان در تمکین دعوای

 شود.مي زائل نزاع مورد حق از یتتبع به موارد، دعوا این در نمایند فوت زوج

 در تعهد انجام به الزام دعوای شخص، چنانچه به قائم تعهدات تمامي در کلي طور به

 گردد.مي زائل نماید، دعوا فوت و متعهد جریان باشد

 الذمهی ماف مالکیت نتیجه در دعوا ـ زوال4

 کسي اگر کهاین مثل .شودمي بری او گردد، ذمه خود الذمه في ما مالک که وقت هر     

 ساقط االرث، نسبت سهم به او دین مورث، فوت مـدیون باشد، بعد از خود مورث به
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 داین صفت پدر، چون فوت باشد، با کارطلب فرزندخود از پدری نتیجه، هرگاه در گردد.مي

برد،  مي ارث او از فرزند که نسبت همان پدر، به شده است، حق جمع فرزند در و مدیون

 .(279، ص1392)شمس ،  گرددمي لزای

  مدعی گذشت دلیل به دعوا ـ زوال5   

  صرف خود حق از کلي طور به مدعي اگر ؛است مدعي حقوق از دعوا و تداوم تعقیب حق   
 شود.مي زائل همیشه برای نیز نماید، دعوا نظر

 .باشد آن منکر مقابل و طرف باشد دیگری از بودن دائن  مدعي شخصي کهاین مثل   
 شود؛ چهمي زائل کلي به نماید، دعوا بری را مدیون احتمالي ذمه کلي طور به مدعي اگر

 نظر گیریم، صرفپس نتیجه مي .باشد نشده اقامه و چه باشد شده اقامه محکمه در دعوا
 مدعي است هرازگاهي ممکن اما شود.مي دعوا زوال ادعا، موجب مورد حق از مدعي کردن

نزاع،  مورد حق احقاق برای که را یعریضه نکند، بلکه نظر صرف ادعا مورد حق اصل از
 که شودمي زائل موقتاً دعوا صورتدر این نماید، مسترد را است نموده تقدیم محکمه به

 .(۴طاهری، بي تا، ص  )بود  خواهد پذیر امکان دعوا اقامه شرایطي تحت

   

 دعوا اقامه مبحث دوم: شرایط
 سازد. اینمي سمع قابل را دعوا که است الزم جهت این از دعوا رایب شرایط وجود    

دعوای اقامه شده مختومه  چنینعدم مرور زمان و هم در دعوا اقامـــه تواندمي شرایط
 به مدعي. اینک نه است اقامه حال در ماهیت دعوای به مربوط شرط دو شمرده نشود، این

 کنیم.مي اشاره مورد دو هر
 

 عدم مرور زمان  گفتار اول:

 محدود به رای آنگذار اقامهقانون باشد، اگر اثر ترتیب قابل قانوناً دعوا کهاین برای    
 بود. نخواهد مسموع و اال گردد اقامه زماني یمحدوده آن در نموده، باید مشخصي مدت

 تا نموده مملز را حقو ذی را تعیین نموده هایيمدت گذارقانون موارد، برخي در حقیقت در

 انقضاء مدت کهاین لحاظ و به شود اقدام آن از خارج نماید و اگر دعوا اقامه مدت آن در

)افسران  بود. نخواهد استماع قابل مذکور دعوای دارد، لذا اصلي حق سقوط با مالزمه مقرر،

 تاعتراضا از قانون اصول محاکمات مدني یکي 21 ماده 8 بند در (68، ص 1جبي تا، و علوی، 

 قانون  این چند هر .داندمي قضیه بودن زمان مرور تحت شده، اقامه دعوای علیه را ابتدایي
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 منظور شاید که اند نظر این به دانانای ازحقوقاست. عده نساخته واضح را زمان مرور

 مواد در باشد، بخاطریکه محاکم آرای از شکایت برای قانوني های مهلت رعایت گذارقانون

 رعایت باال و محاکم در استیناف را اعتراض استماع شرایط از یکي قانون این ۴23و 383

قانون اصول محاکمات مدني، قانون  در اجمال این است. مضاف بر کرده ذکر زمان مرور

 و میزان زمان مرور به راجع زمان مرور به حق سقوط عنوان تحت 982تا 965 از ماده مدني

 .است نموده بحث آن

جهت، همین به دعوا استماع و عدم زمان مرور سبب به حق سقوط بین قانون نای البته    

 گردد. امانمي ساقط زمان مرور به است:حق نموده مقرر 965 ماده و در شده قائل تفاوت

 شنیده... سال پانزده مرور از بعد منکر باشد، علیه کههرسببي به بنا حق مطالبه دعوای

 خود ذمه تواندو مي ندارد اشکالي هیچ کند اداء را مدعي حق خود مدیون اگر پس شود.نمي

 سمع قابل مدت این از ، بعدنکرد مطالبه و مدیون گذشت سال پانزده اگر ولي کند بری را

 هایمدت کهاین کند. برای دعوا اقامه مدت این خالل در تواندمي فقط و مدعي نیست

 نهاد .اند نامیده مهلت راآن نشود باهاشت دعاوی زمان مرور برای مقرر مواعد با مذکور

دانسته  یکي قانوني مهلت به است ممکن که دارد وجود زمان مرور  نام به حقوق در دیگری

 .(۴9،ص 1393)احمدی ، شود

 که دعاوی استماع در را محکمه تکلیف آن وضع با گذارکه قانون است مواعدی زمان مرور

 کرده منقضي قضایي جلسه اولین در علیه مدعي ایراد است، با شده منقضي آن طرح زمان

 است.

 او وراث حقذی فوت از بعد .بردنمي بین از راآن زمان و گذشت است حق بقاء بر اصل   
 دالیل به بنا گذارقانون نادری در موارد شد، اما خواهند صاحب را حق آن مقامـي قائم به

 یمحدوده آن در اگر که ایگونه هب کرده معیني مهلت به محدود را حققانوني مطالبه
 شود.مي ساقط حق نشود، اصل اقدام حق آن مطالبه برای زماني

 مهلت در کهاست این وجود دارد  زمان مرور و قانوني مهلت که میان نتیجه، تفاوت در    

 انقضاء زمان مرور در کهحالي دارد. در اصلي حق سقوط با مالزمه مهلت انقضاء قانوني

)شمس،  داندنمي استماع قابل را دعوا فقط کهندارد، بل اصلي حق سقوط با زمهمال مدت

 .(10جزوه درسي، ص 
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 دعوای اقامه شده  مختومه شمرده نشود گفتار دوم:

باشد. بدین  شده قضاوت امر اعتبار مشمول نباید دارد راآن اقامه قصد مدعي که دعوایي    
 است کرده صادر حکم آن به نسبت محکمه قبالً هک است دعوایي اگر دعوا این معنا که 

گردیده،  خوردار بر شده قضاوت امر اعتبار از است، چون کرده صادر راآن سقوط قرار و یا
 عدم قرار محکمه امر این و اثبات علیه مدعي ایراد با ؛لذا .را ندارد مجدد طرح قابلیت دیگر

قانون اصول  21ماده  ۴در بند ( 70، ص 1)افسران و علوی، ج  کند.مي صادر راآن استماع
داند.در این محاکمات مدني یکي از موارد اعتراض ابتدایي را صدور رای محکمه قبلي مي

ماده آمده است:) صدور حکم قضایي قبلي در موضوع بین عارض و معروض. ( یکي از 
 اعتراضات ابتدایي است.

 

 دعوا  کننده اقامه :  شرایطسوممبحث   

 نهایت محکمه و در گیرد قرار رسیدگي مورد ماهیت، در او دعوای کهاین برای مدعي     
 نفع، سمت داشتن شرایط این جمله از شرایطي واجد است بگیرد، الزم تصمیم آن به راجع

 دهیم.مي قرار بحث مورد را هریک که و اهلیت باشد
 

 بودن  نفعذی گفتار اول: 

 دعوا در نهایتاً اگر که شرح این با .است نفعيذی دعوا کننده اقامه شرایط از یکي     
 .کندمي مدعي عاید را شود، نفعي صادر ( علیه مدعي)دعوا  مقابـل  طرف علیه حکمي

)دهخدا، ، ذیل  است آمده و ضرر زیان  برابر در نفع .و منفعت سود، فایده یعني لغت در نفع

 طرح هنگام به کهاست دعوا، این اقامه در مدعي نفعيذی شرط ضرورت دلیل واژه نفع (.

 عاید را نفعي آیا شود،مي ختم مدعي خواسته بنابر باحکمي دعوا اگر که فرض این دعوا، با

 نیست. نفعذی نظر مورد دعوای در مدعي یعني ؛باشد منفي پاسخ و اگر خواهدکرد؟ او

 است مکلف فقط رسد زیرا؛ محکمهمي نظر به بدیهي مدعي برای شرطي چنین ضرورت
است،  گرفته صورت تعرض ظاهر حسب آنان حقوق به نسبت که کساني دادخواهي حق از

 نیستند، ندارند.  نفعذی دعوا اقامه در که اشخاصي دعوای استماع به و تکلیفي کند رسیدگي

توجه  ، عدم ابتدایي اعتراضات عنوان تحت 21ماده  3در بند قانون اصول محاکمات مدني
 داشته مقرر 80 ماه در مدعي نفعيذی مورد در .است کرده مطرح را هعلی مدعي به دعوا،
 یا حقوقي های شخصیت طرف از که کند مي اقدام دعاوی رسیدگي به محکمه است:
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 به مدعي نفعيذی که است آوری یاد به الزم .باشد شده تقاضا آن و فصل حل حقیقي
 مدعي ادعای صحت فرض ساسبرا مدعي نفعيذی بلکه .نیست الیه مشار حقيذی معنای

 باشد. فرض این محاکمه، خالف یثمره است ممکن اما .شودمي سنجیده

 

 داشتن سمت  گفتار دوم:

 .نمایندگي به یا نمایند اقامه اصالت به علیه مدعي علیه را خود دعوای ممکن، مدعي      
 اما .نماید بادرتم دعوا طرح به شخصاً مدعي که است اصالت این به دعوا اقامه از منظور

 .نامندمي نمایندگي راگیرد، آن برعهده را دعوا اقامه مدعي از نیابت به دیگری شخص اگر
 را مدعي دعوای پاسخ نماینده توسط و یا دارد، اصالتاً امکان هم دعوا علیه البته، مدعي

 دگينماین موارد ماده طي چند در قانون اصول محاکمات مدني .(۴5،ص1393،)احمدی بدهد
 .است نموده بیان اقامه دعوا را صالحیت فاقد اشخاص از

 و یا خود که مکلف اند علیه و مدعي مدعي :است داشته مقرر 20۴ ماده در قانون این     
 مورد هر خالصه در .شوند حاضر محکمه به مربوطه اسناد با آنها وکیل، ولي، وصي، قیم

 دارد، اثبات برعهده راآن از دفاع یا دعوا اقامه علیه مدعي و یا مدعي از نیابت به نماینده که
 اقسام مختصر طور به و بعداً پردازیممي سمت مفهوم به است. اینک الزامي وی سمت

 کنیم.بحث مي را نمایندگي
 

 سمت الف: مفهوم

 دیگری جانب از شخص آن موجب به که شودمي اطالق عنواني به حقوقي نظر از سمت   

 را آن از دفاع و یا دعوا یا قانون، اقامه محکمه تجویز مواقع بعضي در و او تجویز به و بنا

 گیرد.مي عهده بر

 از دفاع به شخصاً کهاین و یا نماید مبادرت دعوا طرح به شخصاً  کسي بنابراین، اگر   

 سمت و داشتن شده نامیده اصیل است، بپردازد نموده اقامه وی علیه که علیه مدعي دعوای

 بود. خواهد مورد بي او برای

 عمل به دفاع دعوایي از و یا نماید مي دعوا حقوقي، طرح شخص که مواردی تمامي در     
 که کسي است، لذا ناممکن حقوقي شخص اصالت و به مستقیم مبادرت که جاآن آورد، از

 قانون 209 ماده 2و 1 بند گذار درباشد. قانون سمتذی کند، باید اقدام آن از نیابت به
است:  آمده ماده در این .کند مي بیان راآن و چگونگي سمت احراز اصول محاکمات مدني،
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 بررسي شان حاالت آتي ترتیب و به راهنمایي محکمه اتاق به نوبت رعایت به دعوا طرفین
 :شودمي

وکیل،  صفت به یکي و کدام اصیل حیث به آنها کدام که دهدمي تشخیص ــ محکمه1
 است؛ شده حاضر محکمه به قیم و ولي، وصي

 را صالحیت شان سند محکمه شوند؛ موظفینمي حاضر محکمه به نیابتاً کهاشخاصي ــ2
 ...گذارد مي دوسیه به

 دهنده پاسخ دعوا کننده اقامه اگر شود این است کهمي فهمیده ماده قانوني این از چهآن    

 به را اصیل جانب از خود ينمایندگ از حاکي سندی باشد، باید اصیل غیر دعوا، شخص

 که مواردی در .گردد نظر مورد دوسیه ضمیمه او سمت اثبات جهت تا دهد ارائه محکمه

باشد،  حقیقي شخص دهنده درخواست و است نموده درخواست مدعي را دعوا به رسیدگي

 مدعي نفعيذی اگر که ایگونه به است، نهفته مدعي نفعيذی مفهوم در سمت مفهوم

 مدعي شخص کهاین تصور ؛زیرا .نیست او سمتيذی احراز به نیازی د، دیگرشو احراز

 در کهمواردی لذا، تنها در. است ممکن باشد، غیر سمت حال، فاقد عین و در باشد نفعذی

باشد،  نموده تقدیم اصیل غیر حقیقي شخص و یا حقوقي شخص را رسیدگي خواست

 .(109، ص1392)شمس،  نماید تاثبا را کننده درخواست سمت است الزم محکمه

 مقامی قائم مفهومب: 

 جانشیني به که است مقام، شخصي است؛ قائم شده گفته مقام قائم تعریف مورد در      
 .است مورث مقام قائم که وارث گردد مانند؛مي او و تکالیف حقوق دیگری، دارای

 دیگری به بیع ي، مانندحقوق عملي موجب به توانمقامي، مي قائم دیگر مواردی جمله از 

 .شودمي محسوب قبلـي مالک مقام قائم الیه منتقل انتقال تاریخ شود، ازمي داده انتقال

 به موصي وصیت مالک موجب به کهزماني از است موصي مقام قائم له موصي چنینهم

 انجری در که شودمي برده کار به زماني بیشتر حقوقي متون در مقام قائم اصطالح شود.مي

 به مالي دیگری، حق به مالي ارادی انتقال یا فوت دلیل محکمه، به مانند حقوقي امر

حقوقي  وضعیت است و الزم مانده ناتمام که حقوقي امر  کهاین برای. یابد انتقال دیگری

 به تواندشود، ميمي محسوب مقام قائم که کسي شودمي کند، گفته پیدا و تداوم معلوم آن

 دهد. ادامه را حقوقي امر است، آن رفته بین از سمتش که کسي از نیابت



                                                                                                              16                                                     دعوا، شرایط اقامه و انواع آن از منظر حقوق افغانستان 

_____________________________________________________________________________ 
 

 حقوقي امر آن حقوقي آثار و کلیه شودمي دیگری مقام، جانشین بعد، قائم به لذا؛ از این     

 .(159، ص 1390)حیاتي،  شد خواهد مقام قائم متوجه
 

 نمایندگی و  انواع آن مفهومج: 

و  بنام حقوقي عملي انجام به اقدام ن، شخصيآ مبنای بر که است عنواني نمایندگي     
 نماینده که در دعوا وکیل مانند؛ .نماید مي دیگری اهداف تامین منظور و به حساب به

 .است موکل

 این. بردمي نفعيو نه بیندمي زیان نمایندگي مورد موضوع از نمایندگي، نماینده نه در    

 از داد، اعممي انجام مقام قائم شخص کهداماتياق کلیه آثار مقامي قائم در کهبود حالي در

 گردید.مي او خود و زیان متوجه سود

 تقدیم نماینده که مدرکي موجب به است، باید نموده دعوا اقامه نمایندگي به کهکسي سمت
و  بررسي را نماینده سمت مثبت است مدرک الزم گردد. محکمه نماید، محرزمي محکمه

 قانون در مقرر نمایندگي از اقسام یکي با عریضه کننده تقدیم نمایندگي که صورتي در
 موجب سمت، به اثبات عدم علت به راوی عریضه و اال دهد اثر ترتیب آن باشد، به منطبق

صغیر،  :قانون اصول محاکمات مدني مشعر داشته است 502 نماید. ماده رد به قرار، محکوم
 نباید ناگفته .شوند واقع شرعي خصم ستقیماًم توانندنمي و غایب مجنون، معتوه، محجور

 است؛ خواه گرفتن قرار دعوا طرف همان شرعي از خصم هدف قانون این در که گذاشت
 دعاوی، که در در یک تقسیم بندی کلي، نمایندگي .علیه مدعي و یا باشد مدعي عنوان به

 قراردادی. ندگيو نمای قضایي قانوني، نمایندگي نمایندگي :است، عبارتنداز بحث مورد

 قانونی نمایندگی ـ1

 است. داده قرار دیگری اشخاص قانوني نماینده را اشخاصي قانونگذار موارد از ایپاره در    
نیست.  موثر نآ ایجاد در اشخاص و اراده است قانون حکم و به قهری نمایندگي این 

 دستگاه اجرایي مقام ینباالتر نمایندگيیا  خود علیه از مولي قهری ولي نمایندگي ـندمانـ

 شرکت. از شرکت مدیر نمایندگي یا خود متبوع سازمان یا دستگاه به نسبت دولتي های

 نوع این است. قواعد گذارقانون حکم نمایندگي مبنای قانوني نمایندگي اقسام تمامي در

 الدتو زمان از قانون حکم به پدر برفرزند، قهری والیت؛ لذا.است آمره قواعد از نمایندگي

 زائل والیت این نانآاز  یکي فوت صورت در است، فقط باقي دو هر حیات بقاء زمان تا و

 مدرک که است بنماید، مکلف دعوا اقامه نیابت به قانوني نماینده کهصورتي گردد. درمي
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قانون مدني افغانستان در این  268ماده  1نماید. بند  تقدیم محکمه به را خود سمت مثبت

دارد: والیت اموال اوالد ناقص اهلیت، به درجه اول به پدر و ثانیا به جد ميمورد مصرح 

 که از طرف  پدر وصي تعیین نگردیده باشد.گیرد. مشرط بر اینصحیح، تعلق مي
 

  قضایی نمایندگیـ ۲

 شخصي قضایي تصمیم موجب است به شده داده اجازه محکمه به موارد از بعضي در    
 و یا محکمه حکم با مجنون یا صغیر برای قیم تعیین مانند .دهد رارق دیگری نماینده را

 مدیر نمایندگي و یا دوران غیبت در امور اداره جهت مفقود االثر غایب برای امین تعیین
قانون مدني افغانستان مي نگارد:  319ماده 2بند  گذار درقانون ورشکسته. از تاجر تصفیه

ر علیه، مطابق به احکام مندرج این قانون قیم محکمه برای اداره اموال شخص محجو
 نماید.تعیین  مي

قانون،  به اولي ؛که است این در قضائي نمایندگي با قانوني نمایندگي بنابراین، تفاوت     

 باشد، نماینده الزم چنانچه اخیر مورد بناء، در .است شده ایجاد محکمه حکم به دومي ولي

  نماید. سمت، ارائه احراز است مدرک ید، الزمنما دعوا اقامه نیابت به قضایي
 

 قراردادی نمایندگیـ 3

 اعطاکننده شخص میان قرارداد است. این قرارداد نمایندگي نوع این مالک و مبنای    
 قانوني نمایندگي گفت؛ مبنای توانمي  اجمال به پس، .گرددمي منعقد و نماینده نمایندگي

 .است دادقرار قراردادی نمایندگي و مبنای محکمه محک قضایي نمایندگي قانون، مبنای
برد که؛ در ذیل به طور مختصر به آن  نام قراردادی نمایندگي انواع از توانمي را وکالت

 پردازیم:مي

عقد وکالت را تعریف کرده است: وکالت،  1553قانون گذار قانون مدني در ماده     

در تصرفات قانوني و معلوم قایم مقام عقدیست که به موجب آن موکل شخص دیگری را 

وکالت عقدی است که به وکالت را تعریف نموده اند: دانان هم، عقد حقوق سازد.خود مي

 .نمایدميطرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود  یکي ازموجب آن 

 طریق وکیل،  از مورد تایید قرارگرفته که افراد بتوانند 31ماده  درقانون اساسي  حق دراین  

در این ماده تصریح گردیده است: هرشخص مي تواند برای . ندنک گیریپي  خود را یامور

 دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع بگیرد.
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طرفین دعوا حق دارند برای تمام مراحل محکمه، درقانون اساسي کشور  31بر اساس ماده 

کنند و اگر توانایي انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات  خود وکیل انتخاب

-انتخاب مي معین و وکیلي که شخص،. البته به یاد بسپاریم، تعیین وکیل فراهم گردد

 .گویند قراردادی وکیل کند،

قانون اصول و استفاده از خدمات وی باعث شده است که  داشتن وکیل تفکر       
را پیش بیني بیشتر از یک وکیل حق متداعیین را در انتخاب و معرفي محاکمات مدني 

مکلف  طبق قانون انجمن وکالی مدافع افغانستان هر وکیل مدافع در طول سال .کند
. بدین معنا که در دعاوی حقوقي قبول وکالت کنندبدون دریافت هزینه پرونده را  3هستند 

معسر با اثبات اعسار خود  اع نمایند.بصورت رایگان پرونده اشخاص بي بضاعت را دف
  .مند و موقتاً از پرداخت حق الوکاله معاف باشدتواند از وکیل معاضدتي بهرهمي

قانون اصول محاکمات مدني تصریح نموده است که وکالت در محکمه شامل تمام اختیارت 
ن آا توکیل در قرار داده است ی ءاستثنا ارنآچه که موکل نآراجع به امر قضایي است، جز 

 خالف شرع باشد.
قانون انجمن وکالی مدافع افغانستان حقوق و وجایب  موکل و وکیل  12بر اساس ماده 

 گردد. به اساس مقاوله تحریری بین شان، تثبیت و تعیین مي

 حضور چند هر. ندارد رواج چندان کشور محاکم در وکیل از استفاده گوناگون دالیل به

 مبحث به زیر نوشته در. است اجباری کشورمان قانون طبق قتل چون جرائم برخي در وکیل

 . است شده پرداخته  مدني  دعاوی در وکیل

 از صادره حکم کند، سلب علیه مدعي و یا مدعي از را وکیل گرفتن حق ای محکمه اگر

 . است قانوني اعتبار و ارزش فاقد محاکم آن

 دعاوی در ولي کند، استفاده تواندمي وکیل دو از حداکثر شخص یک مدني، دعاوی در

 :  است نوع دو بر وکالت .است نشده تعیین انتخابي وکالی تعداد برای سقفي کیفری

 دعاوی در وکالت( 1

 . عام صورت به وکالت( 2

. است دعاوی در وکالت قواعد شرایط تابع است ما بحث موضوع که دعاوی در وکالت ▪

 در شرکت حقوقي، تحصیالت جمله؛ از خاصي شرایط دارای باید وکیل وکالت نوع این در
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 موکل حق از و شرکت محاکم در بتواند تا باشد ... و ستاژ دوره گذاراندن و وکالت امتحان

 . نماید دفاع خود

 بعضي انجام تواندمي شخص هر و باشد نمي فوق شرایط تابع عام صورت به وکالت اما ▪

 دیگر شخص به مثالً؛. کند واگذار دیگری به ندارد  محکمه به ارتباطي که را خود اعمال از

 نقش با آشنایي برای. نماید تفکیک ثبت اداره در یا معامله را وی ملک که دهد وکالت

 تقسیم دسته دو به را دعاوی در وکالت او، وظایف و اختیارات حدود و دعاوی در وکیل

 دهیم.قرار مي که ما تنها به وکالت در دعاوی مدني را مورد بحث کنندمي

 محکمه  به وکیل نفر یک از بیشتر دارند اجازه دعوی طرفین از یک هر مدني دعاوی در

 وکالت به راجع قانون موجب به که باشند شرایطي دارای باید طرفین وکالی. کنند معرفي

 . است شده مقرر آنان برای محاکم در

 مستأجرش سوی از نشده پرداخت بهای اجاره مطالبه برای(  الف)  آقای اگر رو، این از     

 دعوا، اقامه اجازه باشد، وکالت جواز دارای(  ب)  آقای چنانچه دهد، وکالت(  ب)  آقای به

 این با تواندمي تنها نباشد، مدافع وکیل وی اگر و دارد را او از دفاع و محکمه در حضور

 دارای که)  اخیر مدافع یلوک تا کند تنظیم وکالت قرارداد مدافع وکیل یک با نامه وکالت

 صورتي در این البته نماید، اقدام(  الف)  آقای حقوق مطالبه به نسبت( است وکالت جواز

 . باشد شده قید صراحت به توکیل در وکالت نامه، وکالت در که است

 رسمي غیر و عادی سند با اگر. باشد رسمي غیر سند یا رسمي سند با است ممکن وکالت

 وکالت زیر تواندمي وکیل کشور، در تنظیمي هاینامه وکالت مورد در ود،ش تنظیم وکالت

 انگشت یا کرده مهر یا امضاء او حضور در شخصاً موکل را نامه وکالت که کند تأیید نامه

 سیاسي مأمورین از یکي گواهي به باید باشد، شده داده کشور از خارج وکالت اگر و است زده

 . برسد فغانستانا اسالمي جمهوری قنسولي یا

 موکل امضای به و قید جلسه صورت در مراتب شود، داده محاکمه جلسه در وکالت اگر

 او انگشت اثر یا امضاء باید او معاون یا زندان رئیس باشد، زندان در موکل چنانچه رسدمي

 . کند تأیید را

 به راجع اتاختیار تمام شامل ؛کنند مي رسیدگي مدني پروندهای به که محاکم در وکالت

 .باشد کرده ءاستثنا موکل را آنچه جز است محاکمه
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  مانند؛ دارد نامه وکالت در تصریح به نیاز امور، بعضي در وکیل دخالت برای وجود این با

  محاکمه اعاده و خواهي فرجام نظر، تجدید رأی، به اعتراض به راجع وکالت -

  محاکمه و سازش در وکالت -

  شناسکار تعیین در وکالت -

 و حکم اجرای به مربوط عملیات تعقیب و اجرایي برگ صدور درخواست برای وکالت -

 ...  و موکل نام به شده پرداخت وجوه گرفتن

 معزول وکیل و محکمه اطالع به را موضوع این باید کند، عزل را خود وکیل موکل اگر

 . شودنمي محاکمه  جریان مانع وکیل عزل البته. برساند

 این کرده، عزل را خود وکیل که کند اظهار محکمه در شفاهي طور به موکل راگ     

 عزل کهزماني تا. رسدمي او امضای به و شده جلسه صورت درج محکمه توسط موضوع

 . باشدمي صحیح وکالت حدود در او اقدامات نرسیده او اطالع به وکیل

 خود که کندمي اخطار موکل هب محکمه دهد، اطالع محکمه به را خود استعفای وکیل اگر

 یا موکل مراجعه زمان تا محاکمه و نماید گیریپي را محاکمه باید جدید وکیل توسط یا او

 . شودمي متوقف ماه یک مدت به حداکثر او جانب از جدید وکیل معرفي

. بپذیرند را مقابل طرف وکالت موکل، طرف از شدن معزول با یا ءاستعفا از بعد نباید وکال

 .باشند موجه عذر دارای کهآن مگر باشند حاضر محکمه در محاکمه هنگام باید کالو

 در باید نباشد، ممکن آنان بین جمع و شود دعوت محکمه چند یا دو در همزمان وکیل اگر

 است، الزامي قوانین سایر یا مدني اصول محاکمات قانون برابر او حضور که ایمحکمه

 یک باشد، داشته اجازه موکل سوی از اگر یا بفرستد یحهال دیگر محکمه به و کند شرکت

 .کند معرفي محکمه به را دیگر مدافع وکیل

 کدام هیچ به و باشد کرده معرفي وکیل نفر دو دعوا طرف یک مدني دعوی یک در اگر

 یا نمایند ارسال محکمه به را خود الیحه باید  وکیل دو هر ندهد، انفرادی اقدام اجازه

 عدم صورت در. یابد حضور محکمه در دیگر وکیل الیحه همراه به وکیل دو از يیک کهاین

 رسیدگي به حاضر اظهارات به توجه بدون محکمه غایب، وکیل طرف از الیحه وصول

 . دهد مي ادامه
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 کرده اعالم حضور عدم برای موجهي عذر آنان از یکي یا وکیل دو هر اگر حالت این در
 داده اطالع موکل به رسیدگي وقت و جلسه تجدید قضایي سهجل ضرورت، صورت در باشد،

 شد نخواهد تجدید وکیل حضور عدم علت به ،محکمه عدیب جلسه صورت این در. شودمي

 .)محمدی نیا، وکالت در دعاوی مدني و کیفری(
 

  اهلیت داشتن گفتار سوم:

 اقامه برای قانوني اهلیت مدعي که است شد، الزم بیان قبالً که شرایطي بر عالوه     
حقوقي  اهلیت شدن و کامل رشد سن قانون مدني 39 ماده باشد. بر اساس داشته را دعوا

 هجده رشد سن :است شده اشاره ماده این در .شودمي شروع سالگي 18 سن اتمام با انسان
 معامالت، دارای اجرای در عقل صحت حالت در رشید باشد، شخصمي شمسي مکمل سال

 محاکمات مدني اصول قانون 7 ماده در طورو همین  شود.مي شناخته حقوقي اهلیت کامل
نیامده،  قانون در قانوني اهلیت مالک دارد. هرچند دعوا طرفین برای اهلیت داشتن به اشاره

 است. هجده سن اکمال اهلیت، همان داشتن ضابطه قانون مدني ۴5الي 36مواد در اما

انسان  تولدشدن زنده با است: کرده بیان تمتع اهلیت وردم دراین قانون  36 ماده2بند چون
همه  که تمتع اهلیت نآ یکي ؛است نوع دو به شود. اهلیتمي تمام او مرگ و با شروع
 است استیفا، طوری اهلیت دارد. اما خود همراه مرگ تا هنگام زنده تولد زمان از هاانسان

 دعوای بتواند کهاین برای شود. مدعي خوردار بر ن آاز  نتواند امکان دارد  شخص هر که
 نامیده استیفا اهلیت همان که حق اجراء برای قانوني تا اهلیت  است کند، نیاز اقامه خود را

 رود.مي شمار به حق اجرای مصادیق از یکي دعوا اقامه ؛زیرا .باشد دارا را شودمي
 

 : انواع دعوامبحث چهارم

 دعوا متعلق ؛دارد متعلقي دعوایي هر .نیست رتصو قابل آن موضوع از نظر صرف دعوا
 به توجه با گوناگون اعتبارات بنا به دانانحقوق.باشد مالي غیر و یا مالي حقي است ممکن
 حق ماهیت گاهي تقسیمات این مبنای .نمایندمي تقسیم انواعي را به دعوا متعلق حقي
و  اجراء مورد حق بودن مالي رغی و یا مالي گاه اجراء مورد حق موضوع و گاهي اجراء مورد

 پردازیم.مي دعوا انواع است. حال، به اجراء مورد حق قلمرو گاهي
 

 

 مختلط و شخصی عینی، دعوای گفتار اول:

 و  عیني، شخصي دعوای اجراء، به مورد حق ماهیت به  توجه با را دعوا دانانحقوق   
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 اند. کرده تقسیم مختلط

 عینی دعوای الف:

 عیني دعوایي را دعوا نآ باشد عیني حقي سر بر دعوا اطراف میان و اختالف دعوا اگر    
 است حقي که گفت توانمي آن تعریف و در است مالي حقوق اقسام از عیني حق نامند.مي
 آن از واسطه و بي مستقیم طور به تواندمي حق و صاحب گیردمي تعلق اموال اعیان به که

 و منفعت، حق عین ملکیت از اعم مالکیت حق به توانمي يعین حق اقسام کند. از استفاده
باشد  مذکور عیني حقوق مصادیق از یکي دعوا عنوان کرد، هرگاه اشاره ارتفاق و حق انتفاع
 گویند.مي عیني یدعوا آن و به

العبور،  حق به راجع و دعاوی جرهو مستأ مرهونه اعیان ید از ید، تخلیه خلع بنابراین، دعاوی

 است. عیني از دعاوی وغیره راالمج حق

 شخصی دعوایب: 

 این تعریف در است. مالي حقوق فروعات و از مصادیق از هم دیني شخصي و یا حق     
 انجام تواندمي له متعهد عنوان به شخصي نآ موجب به اند که کرده بیان دانانحق، حقوق

پس،  .است، بخواهد هدمتع که دیگری از را وجهي پرداخت و یا ندادن انجام و یا دادن
 و دین. له، متعهد دارد: متعهد وجود رکن سه شخصي درحق

 حقوق مصادیق از مصداقي ان موضوع که میگردد اطالق دعوایي به شخصي دعوای    

 انجام از خودداری و یا دادن انجام یا وجه مطالبه مدعي دعوای اگرباشد. بنابراین،  شخصي

و  50،  صص 1)افسران و علوی، بي تا، ج گویند مي خصيش دعوای دعوا این باشد، به عملي

53). 

 مختلط دعوای ج:

 که است شرایطي ، در دعوا نآ مدعي که شودمي گفته دعوایي به مختلط دعوای    

 دعوا ءزیرا، منشا. شخصي حق یا نماید مطالبه را عیني حق یا واحد موضوع برای تواندمي

 انتخاب موقعیت حق، در آن صاحب است، اما دیواح حقوقي عمل نآ ایجاد سبب چه اگر

 است. شخصي حق مطالبه و یا عیني حق مطالبه

 یکي انتخاب با که است این مختلط دعوای از منظور که کرد بیان توانمي حال با این   

 دعوا شود. این نائل واحد نتیجه یک به تواندمي شخصي، مدعي و یا عیني دعوای دو از

 است. پذیرفته نسهفرا در حقوق بیشتر
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 منقول غیر  و منقول دعوای گفتار دوم:

 مکان به مکاني از اجراء مورد حق ناپذیری انتقال و یا پذیری انتقال اساس بر دعوا    
 خاص ؛منقول غیر از منقول دعوای تفکیک .شودمي تقسیم منقول و غیر منقول دیگر، به

و  منقول به را والیت و حق زوجیت حق مانند مالي غیر بنابراین، حقوق .است مالي حقوق
 کنند.نمي تقسیم منقول غیر

 منقول دعوای الف:

 هم آن به راجع باشد، دعوای منقول مال اجراء مورد حق موضوع یا دعوا موضوع اگر    
 باشد. و یا دیني عیني است ممکن منقول دعوای .شودمي محسوب منقول

مدعي  اگر .بود خواهد آن موضوع اموال، تابع به دوار و خسارات المثل اجرت البته، مطالبه

 .است منقول او غیر کند، دعوای مطالبه را منقول غیر مال بر وارد خسارت و یا المثل اجرت

 است. منقول او کند، دعوای مطالبه را منقول مال بر وارد خسارات و یا المثل اجرت اگر ولي
 

  منقول غیر دعوایب: 

باشد،   منقول غیر مال غیر مال ناشي از و یاحقوق منقول غیر مال دعوا موضوع اگر    
 منقول دعاوی تفکیک که باشیم داشته یاد بود. به منقول خواهد غیر همنآ به راجع دعوای

 باشد.مي است، موثر صالحذی محلي نظر از که محکمه صالحیت تعیین منقول، در غیر از
 

 تصرف  و تمالکی، مالی غیر،  مالی اویدعگفتار سوم: 

موضوع آن  ی مالي و غیر مالي که مالک تشخیص اش،غاز این گفتار در مورد دعاوآدر    
 پردازیم.در نهایت به بررسي دعاوی مالکیت و تصرف مي باشد، بحث نموده ومي

 الف: دعوای مالی و غیر مالی

 است. آن دعوا، موضوع بودن مالي و غیر مالي تشخیص دانیم که  مالکاین را مي      

 چیست؟ مالي غیر از مالي دعوای شناخت مالک که است این سوال اما 

 شناخت بر متوقف مالي غیر از مالي دعوای شناخت که اند گفته دانانحقوق ؛جواب در

 باشد. مال آن موضوع که است حقي هم مالي حق .است مالي حقوق

 .شودمي محسوب مالي هم آن به راجع باشد، دعوای مالي حق دعوایي موضوع اگر ا؛لذ

 .بود خواهد مالي غیر هم آن به راجع باشد، دعوای مالي غیر دعوایي حق موضوع اگر ولي

  مالي رهـــوغی مبیع تسلیم طلب، دعوای مطالبه مالکیت، دعوای مثال: دعوای عنوان به

  نفي زوجیت، دعوای اثبات حضانت، دعوای تمکین، دعوای به الزامي دعوای هستند. اما
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 (67-5۴، صص 1)افسران  و علوی، بي تا، ج شود.مي گفته مالي غیر دعوای همه وغیره لدو

 ب: دعوای مالکیت و تصرف

کنند. مي تقسیم و تصرف مالکیت به را دعوا داناندیگر، حقوق بندی تقسیم یک در      
 مال کهزماني کهشرح این است. با منقول اموال خاص بندی تقسیم این که شودمي گفته

 حسب بر مدعي است ممکن منقول اموال مورد شد، در داده تمیز منقول غیر مال از منقول
 از بسیاری در هرچند .تصرف دعوای یا نماید اقامه مالکیت دعوایي یا دارد کهادعایي نوع

 چون نماید، اما دعوا اقامه خود مالکیت حق اثبات ممکن برای دیگر، مدعي مالي حقوق
 مفهوم زماني دعوا دو این نیست، بناء، تفکیک طرح قابل اموال آن مورد در تصرف دعوای

 ایجاد منقول غیر اموال مورد در صرفاً تقابل و این باشد داشته وجود تقابلي نقطه که دارد
 در است ممکن مدعي گاهي منقول غیر اموال به راجع دعاوی وجود، در این با .شودمي

 تصرف خود، مالکیت حق توجه به ممکن، بدون گاهي و آید بر خود ملکیت حق اثبات صدد
، 1390)حیاتي،  کند تقاضا محکمه از را او ید خلع و بخواهد بداند قانوني غیر را متصرف

 کنیم.مي بحث دعوا این مورد در تفصیل اینک، به .(183ص

 مالکیت دعوای ـ1

تواند مي و مدعي اشدب نزاع است، مورد ممکن منقول غیر و یا منقول مال مالکیت هر      
 .است مالکیت دعوای از عام مفهومي این.نماید دعوا اقامه خود  مالکیت حق اثبات برای

 که است دعاوی از خاص نوعي است؛ منظور مالکیت دعوای از صحبت وقتي جااین در اما
 مالکیت حق اثبات دعوا این طرح از  مدعي و هدف گرددمي اقامه منقول غیر اموال مورد در

 تصرف، اما دعوای به است نسبت آور بر و هزینهزمان دعوا این کهاین با .است خویش
 مالکیت حق اثبات از و پس کندمي آسوده علیه مدعي جانب از را مدعي خیال همیشه برای
 دیگری نزاع هر بدون وجود را و ملک بخواهد هم او را ید تواند، خلعمي آن با زمانهم و یا
 حق که گرددمي اقامه مواردی ملکیت، اصوالً، در دعوای اینکه مضافاً. دبگیر اختیار در

 حقوق این اصل سر بر نزاع اگر هم حق ارتفاق و انتفاع در حق اما باشد، نزاع مورد مالکیت
 اقامه را حقوق آن بر مالکیت دعوای خود بودن حقذی اثبات تواند برایمي باشد، مدعي

شود، نمي اطالق مالکیت حق حقوق نوع این به تخصصي اصطالح در کهچند هر. نماید
 بنابراین به .هستند مالکیت حق های شاخه از هم این دانانحقوق از ایعده به تعبیر لیک

 و یا انتفاع حق اصل و یا منقولي غیر مال مالکیت حق اصل گفت؛ اگر توانمي اجمال
 به نسبت خود حقيذی اثبات برای تواندمي باشد، مدعي نزاع مورد منقولي غیر مال ارتفاق
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 شود.گفته مي مالکیت دعوا، دعوای این به. نماید اقامه مالکیت دعوای آن اصل 

  تصرف دعوای ـ۲

 .گیردمي قرار تصرف دعوای منقول غیر اموال به مربوط مالکیت دعوای مقابل در   
 داشته تصرف نقوليم غیر مال کند، درادعا مي مدعي که این است تصرف دعوای از منظور

و بر آن  کرده خارج وی تصرف از را مشروع، مال حقي داشتن بدون دیگری است، اما
دعوا  نوع این .دارد را سابق وضع اعاده تقاضای وصف، از محکمه است. با این شده مسلط
 بدون حتي که دهدمي قرار مدعي روی فرا خویش حقوق به رسیدن برای را سهل  طریق

 تصرف اثبات دعوا، جز این در .کند بیرون ملک از را متصرف تواندمالکیت، مي احراز به نیاز
نیست  الزم دیگری امر علیه، اثبات مدعي فعلي عنف با و تصرف مدعي قبلي منازع با

 .(320، ص1392)شمس، 

 گیرینتیجه 
 صشخ چند یا یک میان اختالف و یا در تعریف دعوا از لحاظ حقوقي باید گفت: نزاع      

و  خود برای حقي استحقاق و یا وجود ادعای خاطر دیگر، به شخص چند یا یک مقابل در
و  است و اصل ظاهر خالف آنان قول که اشخاصي و یا مقابل.( شخص طرف از آن انکار

و  اصل موافق آنان قول که کهاشخاصي و یا مدعي، و شخص دارند را استحقاق ادعای
 داشته یاد شود. بهمي نامیده علیه مدعي دارند قرار مدعي ادعای انکار مقام و در است ظاهر
 باشد شده اقامه محاکم در دعوا که است این از نظر صرف دعوا از فوق تعریف که باشیم

 شود.مي گفته دو، دعوا هر ، به لذا .باشد نشده و یا

 اقدام ماده چند بیان به ی آناقامه دعوا و شرایط مورد مدني، در محاکمات اصول قانون
: دعوا خواستن حق از  است شده تعریف گونهاین دعوا قانون این 5 ماده در نموده که

 دیگری در پیشگاه محکمه.
 ارادی یا دعوا انتقالدر مورد انتقال و  زوال دعوا هم بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که 

 ملک، مالکِ المجری حق دعوای در کهاین مثل دعوا ارادی انتقال .قهری یا و است

 قابل وراث طرفي از دعوا که ارث مثل قهری انتقال .بفروشد به دیگری را خود ملک

یا هم بصورت  زوال دعوا ممکن با گذشت مدعي و یا صدور حکم محکمه واست.  رسیدگي
 قهری صورت بگیرد.

 راجع نهایت محکمه و در گیرد قرار رسیدگي مورد ماهیت، در او دعوای کهاین برای مدعي
نفع،  داشتن شرایط این جمله از باشد که شرایطي واجد است بگیرد، الزم تصمیم آن به
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 برای شرایط دادیم. وجود قرار بحث مورد را هریک که، است اهلیت و داشتن سمت داشتن
 دعوا اقامه تواندمي شرایط این سازد؛مي سمع قابل را دعوا که است الزم جهت این از دعوا

 مربوط شرط دو دعوای اقامه شده مختومه شمرده نشود؛ این ینچنهم عدم مرور زمان و در
مدعي.اما در مورد شرایط اقامه کننده دعوا مي  نه است اقامه حال در دعوای ماهیت به

 نفع باشد.طور ذیتوان گفت که مدعي باید اهلیت داشته باشد و همین

 دعوا متعلق ارد.د متعلقي دعوایي هر .نیست تصور قابل آن موضوع از نظر صرف دعوا
 به توجه با گوناگون اعتبارات بنا به دانانحقوق.باشد مالي غیر و یا مالي حقي است ممکن
 حق ماهیت گاهي تقسیمات این مبنای .نمایند مي تقسیم انواعي را به دعوا متعلق حقي
 و اجراء مورد حق بودن مالي غیر و یا مالي گاه اجراء مورد حق موضوع وگاهي اجراء مورد

 است. اجرا مورد حق قلمرو گاهي
 عیني: اگر : دعواییم بندی نموده اند که عبارتند ازدانان دعوا ازجهات گوناگون تقسحقوق
 مي عیني دعوایي را دعوا آن باشد عیني حقي سر بر دعوا اطراف میان و اختالف دعوا

 صداقيم آن موضوع که گرددمي اطالق دعوایي به شخصي نامند. دعوای شخصي: دعوای
 باشد. شخصي حقوق مصادیق از

 شرایطي دعوا، در آن مدعي که شودمي گفته دعوایي به مختلط دعوای مختلط : دعوای
 شخصي. دعوای حق یا نماید مطالبه را عیني حق یا واحد موضوع برای تواندمي که است

 رارق تصرف دعوای منقول غیر اموال به مربوط مالکیت دعوای مقابل تصرف عدواني: در
 و یا انتفاع حق اصل و یا منقولي غیر مال مالکیت حق اصل مالکیت: اگر گیرد، دعوایمي

 به نسبت خود حقيذی اثبات برای تواندمي باشد، مدعي نزاع مورد منقولي غیر مال ارتفاق
 شود. گفته مي مالکیت دعوا این به. نماید اقامه مالکیت دعوای آن اصل

 متوقف مالي غیر از مالي دعوای شناخت که اند گفته دانانقوقمالي: ح و غیر مالي دعوای
 باشد. مال آن موضوع که است حقي هم مالي حق .است مالي حقوق شناخت بر

 مورد حق ناپذیری انتقال و یا پذیری انتقال براساس منقول: دعوا و غیر منقول دعوای 
 دعوای تفکیک .شودمي تقسیم منقول و غیر منقول دیگر، به مکان به مکاني از اجراء

 زوجیت حق مانند؛ مالي غیر بنابراین، حقوق .است مالي حقوق خاص منقول، غیر از منقول
 کنند.نمي تقسیم منقول و غیر منقول به را والیت حق و
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 الملل بین نظام در دیپلماتیک حقوق تحول و اسالم

                            

 ۲خالقیا علی رضا                                                        

 چکیده

 از پیغمبران خاتم عنوان به اسالم پیامبر آن، مباني و مسلمانان اصول از اغماض     
 زمینه همه در و جهاني او احکام و نماید هدایت را بشر تا گردیده وثــمبع داوندـخ جانب

 عمیق تاثیر و کرد ایجاد فعالیت های انساني بخش همه در اسالم .است کامل و جامع ها
 مسیحیت ورده کهآ بر سر عربستان ازي زمان در اسالم .آورد بوجود الملل بین روابط رد هم

 استحکام پیغمبر حـیات زمان در اسالم و داشت رواج اروپا در وسطي قرون مشخصه با
 و افریقا شمال به و گرفت پوشش زیر را خاورمیانه های کشور بسرعت اسالم دین .یافت

  .گشت مسلط اروپا قاره از مهم بخش در حتي و رفت پیش زقفقا ترکستان و و هندوستان
 غربي مفهوم به المللي بین و داخلي به حقوق بندی بقهــط اساساً  اسالم حقوق در     
 میان به دو آن ارتباط چگونگي از بحثي ضرورتاً تا است نشده تهـشناخ رسمیت به آن
 ارزشي آن قواعد و یدی استتوح نگرش دارای و دــواح نظام اسالم حقوقي نظام .آید

 آن بر " الملل بین حقوق" واژه اصطالح به که اسالم قواعد از ی دسته ودارند  برابر
 عملي که جنبه است قانون اسالم قانون. باشدنمي اسالمي قواعد سایر از جداگذارند مي

 " از تصور توانمي چگونه بنابرآن .گیردمي بر در را اعمال بشری کلیه و داشته جهاني و

 ضمانت و مستقل منابع بر مبتني و بوده جدا اسالم کلي قانون از که " الملل بین حقوق
 "سیر"عنوان تحت اختصاصي مقررات سری یک همه نــای بنابر باشد. خاص های اجرا

 .است سنت و قرآن آن اصلي منابع و یافته گسترش اسالم در بسرعت

 .قانون جنگ، لملل،ا بین حقوق تحول، اسالم، واژگان: کلید

                                                             
 تهران )ع(دانشگاه بین المللی اهلبیت –شناسی ارشد؛ رشته حقوق خصوصی دانشجوی کار - ۲
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 مقدمه

 این (ج) بزرگ خداوند نیست؛ آن بودن کامل و اسالم مقدس دین جامعیت در شکي     
 حضرت(پیامبر جانشین معرفي زمان در سازی روشن برای از کریمنآقر در را اصل دو

 سوی به ذهن آیدمي میان جامعیت به بحث کهزماني  .اند کرده بیان وضوح به  ) )ع(علي

 چنین نبود اگر است؛ نشانه را یشبهه و سوالي هر به اسالم مقدس دین بودن گو سخپا
 عنوان به دیپلماتیک حقوق بحث ،وصف این با. کردنمي صدق کامل و جامع ادعای پس
 است. شده مطرح اسالم در مهم اصل
 ،قیامت ،غیب ،الوهیّت حقیقت به قلبي تصدیق تنها هرگز اسالم اساس، این بر    
 آن واقعي حقیقت و عملي مدلول کهآن بدون نیست، خدا پیغمبران و آسماني هایابکت
 تنها هرگز اسالم .گردد درون باور بیانگر برون کردار و بیاید قلبي تصدیق دنبال به -

 روحي ارشاد و اخالقي تهذیب یا ،اذکار ، هاشوق و شورها و جذبه ها یا عبادات، و مراسم
 مجسم زندگي برنامه در کهآثاری .باشد عملي آثار هااین همة دنبال که بهآن بدون نیست،
شوق  و شورها و جذبه ها و مراسم، و با عبادات هادل که دارند پیوند خدائي با و هستند

 پاک خدا، از هراس و احساس تقوی  با و نمایند،مي وه اب رو و او هستند متوجّه اذکار،، ها
 هازندگي انسان در و مانندمي بیهوده و فایدهبي هااین همةیابند. مي هدایت و گردندمي

 نشوند ریخته اجتماعي نظام یک کانال در هاآن آثار کهيمادام گذارند،نمي جای بر اثری
 این .کنندزندگي آن درخشان و پاک چهارچوب در نتوانند هاو انسان نپذیرند سامان و

 نسلي امیال و اهواء که اسالمي دیگر .ه استخواست چنین راآن خدا که است همان اسالم
 چنینهم .ارزش است فاقد و اعتباربي است خواستار را آن آدمیان بدبخت هاینسل از

 اند،نشسته اسالم کمین در پیوسته که است دشمناني دست پرداختة و ساخته که اسالمي
 و جااین در و ندخواهمي را آن اسالم، بدسگاالن و دشمنان و مزدوران اسالمي که یا

 که کساني .باشدنمي اسالم اند،داده حیله گر بدخواهان دست به دست و لمیدهاند جاآن

 را اسالم که حقیقتآن از پس خواهند، ونمي است خواسته خدا که گونهبدان را اسالم
  و نند،کارازیان  زمرة از آخرت در اینان پذیرد،نمي را آن ایشان اهواء و امیال اند،شناخته

 فرماید.نمي معاف عذاب از را و ایشان شود،نمي رهنمون و دهدنمي هدایت را خداوند آنان
 بررسي را ضروری مفاهیم تا است نیاز بپردازیم، مسئله به بیان کهآن از قبل مقدمه این با

 .کنیم
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 قانون و اسالم دین،:  اول گفتار

  جامع اسالم دین-1

رسم، سیرت، عادت، قانون، نظام،  قبیل  تقوا، ملت، مذهت، راه و واژه دین مفاهیمي از    
همه باید گفت که دین اسم جامع برای بردارد. و پاداش را در و سلطه، گردن نهادن، جزا

که پیامبر  چه راهم آن گیرد. وبندگي خداوند )ج( به آن صورت مي های است کهروش
چه  شود. اگرشامل مي است نیزر آوردهجانب خداوند )ج( برای هدایت بش اکرم )ص( از

 . نموده انددین تعاریف متعدد  غیراسالمي از متفکرین اسالمي و
 نخواستیم سخن به درازا ،انساني قدامت دین معادل به عمر موضوع و اختصار اما بخاطر
 .(3۴، ص1378)عمید، اکتفا نمودیم  ،به یک تعریف فوق ءبکشد بناً

 درقران اسالمجایگاه -۲

جاکه مي فرماید: آشکار بیان کرده است آن ای روشن وگونهقرآن کریم اسالم را به     
پسندیده(   و  حقدین )  گمانبي( 19)آل عمران، آیه )إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ اإلْسالمُ( 

همه پیغمبران  يآئین این و است شدن خالصانه تسلیم فرمان یعني ؛اسالم  خدا گاهپیش  در

بر  آگاهينخاستند، مگر بعد از   بر  اختالف   آن به  در  کتاب  اهل و .است  هبود

ن ای انگیزه بود )و میان سرکشي که در  و  گریستم  سبب  به  (آن  صحّت  و  حقیقت

اعم از آیات  ) خدا  آیات به که کسي و نداشت رطلبياانحص و خواهي ریاست جز
که بداند   (.پشت کند آسماني یها کتاب در خواندني آیات ،انفس  و  آفاق  در  دیدني

)وََمنْ یَبْتَغِ غَیْرَ اإلساْلمِ دِینًا َفلَنْ یُقْبَلَ مِنُْه وَهُوَ فِي د کنرسي ميبحسا خدا زود گمانبي
، آئیني ( اسالمآئین و شریعتو کسي که غیر از )( 85)آل عمران، آیه  اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِیَن(

با بودن  دیگر، بود کاران خواهدو او در آخرت از زمرة زیان شودپذیرفته نميیند از او برگز
ای راهي برای تأویل حقیقت اسالم و برای پیچاندن نصوص چنین نصوص پیاپي و پیوسته

چه خدا اسالم را بدان بارة تعریف اسالم با چیزی جز آن ها از مواضع خود درو تحریف آن
، و این د ندارد. اسالم آئیني است که همة هستي متدیّن بدان استجوتعریف کرده است و

دینداری در شکل فروتني و کرنش در برابر نظامي نمودار است که خداوند آن را برای همة 
. در این ده و اداره فرموده استنهستي مقرّر داشته است و سراسر گیتي را بدان گردان

( جز ال إلهَ إالَّ اهللَ، )که شهادتست و بس. بدون آن، اسالم تنها گفتن شهادتین نیصورت
، یگانگي خدا، خدائي نیست معني و حقیقت خود را به دنبال داشته است که یگانگي الوهیّت

-: که شهادت. و بدون آن، یگانگي عبودیّت، و یگانگي راه و جهت استقیمومت و تولیت
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معني و حقیقت خود را به دنبال داشته باشد  ؛دا است( محّمد فرستادة خمُحَمَّد رَسُولُ اهللِ)
ای است که او آن را با خود از سوی پروردگارش برای ادارة امور زندگي که پابندی به برنامه

، را به همراه او فرستاده است، و پیروی از شریعتي است که خداوند آنبه ارمغان آورده است
 .را برای بندگان آورده استاست که او آنچنین داوری بردن به پیشگاه کتابي و هم

معني لغوی خود به معني تسلیم شدن، تسلیم کردن، منقاد شدن، گردن نهادن،  اسالم در 
 مسلمان شدن آمده است. و اسالم، و دین آشتي، داخل شدن در صلح و داخل شدن در

یف ذیل اکتفا مي تعر جمله به دو اسالم دراصطالح مانند دین تعریفات متعدد دارد که از
 :کنیم

 رسم زندگي است که پیامبر)ص( از راه و ـ اسالم عبارت ازآن نظام، قانون، مقررات و 1
 سعادت دنیا و التزام به آن به خاطر جانب خداوند )ج( برای بندگانش به ارمغان آورده و

  .است ها الزم دانسته شدهانسان آخرت بر
رغبت،  روی رضا و زاشرط  و بدون قید تام و عام و گردن نهادن یا اسالم عبارت از ـ و 2

 و مربوط به دنیا همه امور اجتماعي، در زندگي فردی و قلبي، در تمام ادوار قناعت ذهني و
 مي باشد. پرستش بوده و عبادت و سزاوار یان که یگانه ذات الیق وعالم آخرت به پروردگار

 همه عرصه های زندگي دانست ن دربراین مناسبت مي توان اسالم را بخش عملي دی و
 .(1، ص 1381)سیاف، 

 در اسالمقانون جایگاه  -3

به معني قاعده استعمال مي  اصل ) کانون ( بوده و کلمه قانون ریشه یوناني دارد که در    
معقولي  یک تجویزصریح و قانون عبارت از و گویند. میزان چیزی را و عبارت از معیار شود و

توان تحریرخالصه مي ولتي اتخاذ شده باشد. ود مات صالحیت داراست که توسط مقا
شود قانون نامید. یا قانون شکل داده مي که ذریعه مقامات صالحیت دار ذهنیت عامه را

وضع  اسالمي دولت الزامي است که توسط مقامات صالحیت دار صریح و اوامر عبارت از
جای چنین  دیگر در باشد. وجامعه مي آن راهنمای حیات آینده از منظور تدوین شده و و

مجلس شورای ملي است که به توشیح  دو قانون عبارت ازمصوبه هر ؛تعریف شده است
دیگری تصریح گردیده  این قانون اساسي طور رئیس جمهور رسیده باشد، مگر این که در

 .(20، ص 1388،  )راسیل باشد
 :شودها یاد آوری ميآن ه ازخالص ذیل به طور قانون دارای خصوصیاتي است که در

 تدوین گردد. طرف مقامات با صالحیت وضع و ـ قانون الزم است که از
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 عین حال مجرد است.  در ـ قانون عمومي و
ـ قانون دایمي است به این معني که وقتي نافذ شد باید به صورت متداوم جریان داشته 

 باشد. 
طرف مقامات دولتي مورد  که ازایبه مؤیده مجهز ـ قانون دستوری است کتبي و

 .(۴۴-۴3، صص1389)فصلنامه رویش، اجراقرارمي گیرد

 سفیر از دیدگاه اسالم -4

شود که به نمایندگي از سوی دولت اسالمي نزد سفیر یا  رسول به افرادی اطالق مي      
ارد رسول رواج بیشتری د کلمهکند. در فرهنگ اسالمي دولت دیگر اعزام و ادای وظیفه مي

نبوی ریشه داشته باشد. پیامبر سفیران  این امر در آیات قراني و روایات رسدبه نظر مي و
ی ویژگي های ذیل ارامقوقس اعزام فرمود اما این سفیران د را نزد قیصر، خسرو، پرویز و

 .(113، ص بي تا)سجادی،  باشدمي
یافت وظیفه خاتمه ميشان با انجام دادن در اسالم سفیران موقتي بودند و ماموریت-1

سفیران اسالمي دارای ماموریت رسمي نظیر انعقاد معاهده، حضور در مراسم تاج گذاری، 
 شوند.مبادله اسیران اعزام مي

برخي از سفیران از کارمندان رسمي دولت اسالمي بوده اند و حقوق معیني برای آنان -2
 پرداخت مي شد.

شد. و دولت اسالمي ملزم به رعایت اصر اجرا ميدر اسالم برخي از قواعد دیپلماسي مع -3
 آن بود.

 :نمایندگان دارای اوصاف خاص بود که سه ویژگي کلي را مي توان نام برد-۴
 صفات جسمي و ظاهری-1-۴
 صفات اخالقي مانند: خدا باوری و اعتقاد راسخ به تعالیم دیني-2-۴
 صفات علمي و فرهنگي  -3-۴

 المونیت سفیران از منظر اسئمص-5

مایندگان سیاسي در حقوق اسالم این مصونیت ها هرچند به صورت غیر مبسط، برای ن     
 .(199، ص 1992، دین)شمس ال منظور گردیده است

 بین المللدیپلماتیک نظام ظهور اسالم وتحول حقوق گفتار دوم: 

اسالم که پیامبر س ایناسامباني آن بر طرح موضوع : صرف نظر از اصول مسلمانان و - 1
احکام او  بشر را هدایت نماید و به عنوان خاتم پیغمبران از جانب خداوند مبعوث گردیده تا
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کامل است. اسالم در همه بخش های انساني فعالیت  در همه زمینه ها جامع و جهاني و
اسالم در زمان از عربستان  .بین الملل بوجود آورد تاثیر عمیق هم در روابط ایجاد کرد و

اسالم در زمان  مشخصه قرون وسطي در اروپا رواج داشت و رده که مسیحیت باوآ بر سر
دین اسالم بسرعت کشور های خاور میانه را زیر پوشش  .حیات پیغمبر استحکام یافت

حتي در بخش مهم  پیش رفت و زقفقا ترکستان و هندوستان و به شمال افریقا و گرفت و
نباید گفت : سدینومسیحیت مي د روابط اسالم  واز قاره اروپا مسلط گشت. ژرژسل در موار

خصوصیت بوده بلکه جهت بازرگاني  که روابط این دو مذهب جهاني منحصر به جنگ و
بدین جهت  .عالم  اسالم روابط مهمي داشتند ای مسیحیت بایهنری دن فرهنگي و عملي و

استفاده ملل غرب مورد  ؛ه نمود یاصول که در روابط بین الملل ارا تمدن عظیم اسالم و
مخصوصا از قرن  .یر وضع  اروپا گردیدیاساس تغ موجب تحول عظیم علمي وکه واقع شد 

برقراری کاپیتو السیون در کشورهای  .کرد روابط  اسالم با مسیحیت وضع دوستانه پیدا 16
عالقمند به توسعه روابط  يکشور های اسالم ؛از آغاز دلیل روابط دوستانه بود زیرا ياسالم

مجازات های   مخصوصاً. تابع قوانین ممالک اسالمي نباشد که مسیحیانبرای این شدند و
از لحاظ بین المللي پیدایش  .(105ص بي تا،  )سجادی، رددگشرعي در مورد آنها اعمال ن

 . دست داشت اهمیت دارد ت جامعه اروپا را دریاسالم در زمان که مسیح عریسوگسترش 
د مکانش در نظام آیوق بین الملل از آنها سخن به میان ميمفاهیم که تحت عنوان حق

حقوق داخلي که  آیا ارتباط میان حقوق بین الملل و حقوقي اسالم کجاست؟ به بیان دیگر
مشورات در نظام حقوقي  "مونسیم  و "دونالیزم  "در حقوق بین الملل بین معاصر نام های 

 .)همان( اسالم جایگاهي  دارد

 اسالم  حقوق داخلی در بین الملل ورابطه حقوقی -1

بین المللي  به مفهوم غربي آن  در حقوق اسالم اساساً طبقه بندی حقوق به داخلي و     
نظام  .تا ضرورتاً بحثي از چگونگي ارتباط آن دو به میان آید ؛به رسمیت شناخته نشده است

 و.زشي برابر دارندقواعد آن ار دارای نگرش توحیدی است و حقوقي اسالم نظام واحد و
بر آن مي گذارند جدا از  "حقوق بین الملل  "قواعد اسالم که به اصطالح واژه  دسته از

 جهاني داشته و قانون اسالم قانون است که جنبه عملي و .سایر قواعد اسالمي نمي باشد
 "ل حقوق بین المل "از  توان تصوربنابرآن چگونه مي. گیردکلیه اعمال بشری را در بر مي

 .ضمانت اجراهای خاص باشد مبتني بر منابع مستقل و که از قانون  کلي اسالم جدا بوده و
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بسرعت در اسالم گسترش  "سیر"این همه یک سری مقررات اختصاصي تحت عنوان بنابر
 .(26 -25صص بي تا، )ضیایي،  سنت است  منابع اصلي آن قرآن و یافته و

 صلح در اسالم  جنگ و-۲

در دنیای متداول است در فرهنگ  "جنگ"خصمانه که امروز تحت عنوان عملیات     
است که دارای  "جهاد  "چه در اسالم مقامي دارد جنگ مقدس یا آن .اسالمي جای ندارد

 و ؛هرجنگ جهاد نیست "جنگ است عبارت  معني خاص باهدف های کامالً متفاوت با
 .جهاد است مفهوم جنگ و ان دوهر جهادی هم جنگ نمي باشد روشن گر عدم ارتباط می

در اسالم جنگ  مشروعیت دارد که منطبق با مفهوم جهاد باشد جهاد )بکسراول( در اصل 
ولي در فقه اسالمي جهاد دو مفهوم عام وخاص دارد. در  .کوشش است به معني تالش و

کبر ( جهاد بالنفس )جهاد ا.معني عام هر گونه جهاد ومبارزه در راه خداوندرا جهاد گویند
این تالیف  اساساٌ در جهاد باقلب وزبان ،جهاد  با این معاني فاقد جنبه های نظامي است و

یا جنگ به خاطر دین در راه  مورد نظر نمي باشد. اما جهاد در معني خاص جنگ مقدس و
 "قتال  "حق دفاع از آزادی های با ارزشي اسالمي است که در قرآن کریم بیشتر از واژه 

 سیاسي و ، اقتصادی وتي ، نظاميه است این مبارزه دارای ابعاد مختلف عقیداستفاده شد
ولي در بعضي موارد  .اسالم جهاد را بطور کلي از واجبات کفائي دانسته است .باشدغیره مي

از  اهداف جنگ در اسالم هر چند اهداف اصلي در اسالم جدا جنبه عیني خواهد یافت.
سترش گجمله خالصه کرد :  ها را در این دوتوان آني مياهداف عالیه اسالم نمي باشد ول

قراری صلح جهاني از میان برداشتن  بر شمولي و ت اسالم نام مرحله جهانیعترویج شر و
استاد احمد رشید  .قراری صلح جهاني بر ، وجهالت ها، بیدادگری ها ، چپاول ها  ،شرکت ها

 صلح که تحت تسلط و ؛یعني علت غایي جهاد صلح است هدف حقیقي و"معتقد است 
صلح در اسالم یکي از مباحث  .(68، ص 1368)سید قطب،  "ئین قواعد یکتابرست قرار گیرد آ

از وقوع جنگ  استمرار بخشند و مهم حقوق بین الملل امروز این است که چگونه صلح را
 در تاریخ .علت وجودی سازمان ملل متحد در اصل همین موضوع است .جلوگیری نمایند

دانشمندان  ؛حقوق بین الملل  تحوالت که اسالم به این بخش از حقوق قابل توجه است
غربي اسالم را دین جنگ معرفي کرده اند، شیخ محمد عبده در رساله توحید خود در این 

یا در صدد فهمیدن آن نمي باشد مي  فهمیده ون را کسي که سخن ما " :باب مي نوسید 
گونه افراد چنین استدالل این ؛نمودنین پیشروی سریع را دپندارد که اسالم به شمشیر 

 -دست دیگر با کردند به یک دست قرآن وای را فتح ميکند که مسلمانان وقتي منطقهمي
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هر گاه مغلوبین  داشتند وبه آنها عرضه مي . ابتدا قرآن راشدندشمشیر با مغلوبین مواجه مي
اسالم را به آنان تحمیل  ،زور با شده و ورا حملههشمشیر به آن با دکردنرا قبول نميآن
روایت مثل جنگ تدافعي، جنگ ابتدائ،  :اهداف جنگ در اسالم قرار ذیل اند  .کردندمي

 جنگ در کشورهای اسالمي. جنگ آزادی بخش،

 اصل دعوت یا جهاد-1-۲

توانند ت نميبهر عل قیودات است در هر زمان و در اسالم جنگ ابتدائي مستلزم شرایط و     
این  .مبادرت به جنگ نمایند. اعالن جنگ ابتدائي مستلزم دعوت دشمن به اسالم است

 ،رفته نشدیچه دعوت از طرف دشمن پذچنان .تبلیغ همراه باشد تشویق و دعوت باید با
مهلت  .اگر حاضر به پرداخت جزیه نباشد وقوع جنگ حتمي است یه پرداخت کند وجز

این دعوت وقتي الزم است که دشمن اسالم را نشاخته به آن  .باشدمي دشمن سه روز
لشکر  چه پیغمبر در آغاز بعثت در هر یک  ازچنان .(۴7ص  بي تا،،)سجادی  دعوت نشده باشد

کرات دشمن را به ه که بپیش از آن ؛کشي های خود به جنگ جویان توصیه مي فرمود که
 همیشه از در صلح و داری کنند وی خوداملهدین اسالم دعوت نکرده اند از هر گونه ح

پیامبر مرا روانه  :مورد جنگ ابتدائي مي فرماید چه حضرت علي )ع( درچنان .شتي در آیندآ
به خدا سوگند اگر  ،ای با او جنگ نکندعوت نکرده کسي را ای علي تا :فرمود ،یمن کرد

آن طلوع  خورشید بر کههدایت کند بهتر از همه چیزهای است به دست تو یک تن را  خدا
 سرپرستي اوست.  ای علي دوست داشتن و وظیفه تو کند وغروب مي و

 جنگ تدافعی-۲-۲

مرام اسالمي در  عقیده و مال مسلمین و در اسالم به حکم قرآن کریم دفاع از جان و     
 واجبات عیني است. جنگ تدافعي عملیات نظامي کشور اسالم در مقابل تهاجم وی زمره

در حقوق بین الملل امروز هم جنگ تدافعي  .های غیر اسالمي استمسلحانه کشور تجاوز
هرکشوری  رفته شده است ویعنوان یکي از اصول مورد قبول پذه یعني  دفاع مشروع ب

شرایطي که برای جنگ  .را دفع نماید حمله او وبوده  آماده دفاع  مقابل متجاوز در حق دارد
 .(65، ص 1367 )نجفي،  باشدنمي کرد در جنگ تدافعي مورد نظر ابتدائي یا جهاد باید رعایت

فاقد خصوصیت  هدف از جنگ تدافعي : در حالیکه برخي از فقهای اسالم تدافعي را مفهوم و
نان حکم  قتال یا جهاد در اسالم را به آاکثر  .داننداساساً جهاد نمي راجهاد دانسته وآن

تدافعي در اسالم عملیات نظامي کشور اسالمي در  جنگ .حقیقت حکم به دفاع دانسته اند
 -دفاع مشروع "انه کشورهای غیر اسالمي است. این قاعده که حمسل تجاوز مقابل تهاجم و
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که هر کشور حق یبخاطر ،نامند نیز در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شدهنیز مي "
سرکوب  جنگ تدافعي دفع حمله و در اسالم هدف از. مقابل متجاوز دفاع کنددارد از خود در 

این نوع جهاد در زمره واجبات  زمین  اشغالي است.  تجاوز کاران در سر پیمان شکنان و
مرد در کلیه قرون برای همیشه  برای هر فرد مسلمانان  اعم از ز ن و شمار رفته وه عیني ب

بالغ مسلمان  اقل وشرایط  مبادرت به جنگ  تدافعي بر هر فرد ع. الزم است باید جنگ کنند
 داشته باشد واجب عیني است که در "در برابر دشمن "مرد که توان دفاع  اعم از زن و

شرایط که قبالً در جنگ ابتدائي مطالعه نمودیم در خصوص  .جنگ تدافعي شرکت نمایند
این جهاد  نائب  خاص او در از جمله حضور امام یا نظر نمي باشد.  جنگ تدافعي مورد

  .چه که مهم است دفاع از اسالم وکشور اسالمي استآن .نیست شرط الزم

 سیادت دینی وجنگ آزادی بخش  -3-۲

بخش در اسالم  جنگ آزادی بخش جنبه دیگری از  زادیهدف از جنگ  آ مفهوم و      
هر نوع  طرد استثمار گری و دفاع از مظلوم و ،در جنگ آزادی بخش .جنگ  تدافعي است

آزاد ، هدف از جنگ آزادی بخش .اجتماعي است فرهنگي و ،تصادیاق استعمار سیاسي،
دیکتاتوری حیثیت شرف  سازی ملت هائي است که تحت تسلط حکومت های استبدادی و

 در اجرای این هدف بر .تاز تسلط گران داخلي است معرض تاخت و مال آنان در جان و و
 تبندگي نجا تجاوز و د ظلم وهای اسالمي واجب است مردم ستمدیده را از قیتمامي کشور

یک مسلمانان عاقل هر چون جنگ تدافعي مشارکت در جنگ آزادی بخش نیز هم. دهند
 صورت اجتماع شرایط زیر اما کشور اسالمي تنها در ؛چه  زن الزم است بالغ چه مرد و و

 .(57ص بي تا،)سجادی، دارند  حق  مبادرت به جنگ آزادی بخش را
 گي تجاوز به آزادی ها وحقوق انساني اتباع یک کشور خارجي والف : روشن بودن چگون
جه اینکه یواقعي از سوی مقامات صالحیت دار آن کشور در نت عدم  رسیدگي صحیح و

  .باشد فساد آن کشور خارجي مجزا
معاونت  از سوی اتباع ستمدیده خارجي دلیل تقریر این  ب : در نتجه در خواست کمک و

سعادت را بر انسان ها نمي پسندند وبه  تحمیل حتي هدایت و شرط آن است که اسالم
مسلمانان اجازه نمي دهد در صورتیکه جمعي از ابنأ بشر نخواسته باشند به جهان بیني  

جنگ آزادی  فضیلت اخالقي نایل آیند در این کار اصرار ورزند.  سعات اجتماعي و واقعي و
جهاد آزادی  بخش را نوعي جهاد تدافعي استاد مطهری  دیدگاه استاد مطهری :  بخش از

ها مبارزه شود همه به این شکل نیست آن جماتي که باید بااین تها" گوید : مي مي داند و
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ممکن است تهاجم به این شکل باشد که صرف در  ،زمین شما حمله کند که صرف به سر
تحت  ار "مستضعفین  "ناتوان به اصطالح قرآن  زمین خویش گروهي  ضعیف  و سر

توانید بي تفاوت بمانید شما رسالت دارید که چنین شرایطي نمي در شکنجه  قرار دهد. شما
در همه این  .داد تغیر فکری باید نجا مردم را از قید اسارت فکری و و .زاد کنیدآآنها را 

مقاومت است در برابر ظلم یعني تهاجم  چنین جهادی دفاع و موارد جهاد ضرورت دارد و
 یک ظلم موجود.در برابر  یا دفاع

  اسالمی  های کشور بین جنگ-4-۲

تا  را برآن مي داد و شرح موضوع قبول تعداد کشور های اسالمي در جهان معاصر ما      
نحوة خاتمه دادن  احتمال وقوع جنگ میان آنها را بررسي نموده طرق جلوگیری از آن و

ملت هم کیش مسلمان  روشن تر هرگاه دو به عبارت تحلیل قرار دهیم. را مورد تجزیه وآن
به  سایر کشور های اسالمي است که آنان را یا دوکشور اسالمي به جنگ آغاز کند بر و

بدون دلیل کافي  ستمکار بود و دو صلح فراخوانند واگر یکي ازآن دو متجاوز و آشتي و
حنه درگیری یا منطقاً حاضر به صلح نشد، برکشور اسالمي خارج از ص جنگ را ادامه و

 ملت را از قید ستم خارج نمایند. و نظامي واجب است که علیه تجاوزگر به جنگ بپردازند.
نزاع میان آنها واقع شد( صلح را میان  ) پس اگر جنگ و که مومن برادر مومن استقسمي

جنگ کافر  دو برادر تان برقرار کنید. حضرت علي )ع( عقیده داشت که جنگ مسلمان با
دین  مسلمان فقط باید خواست که خداوند )ج( او را به سوی حق و در جنگ با و .فرق دارد
غیر مسلمان  ولي جنگ با .مالش در امان بود شت مي کرد جان وگاگر باز و بازگردند

که اول امکان حدوث جنگ میان دو کشور نتیجه حاصل از این بحث این؛ مخالف آن بود
ه در قرآن ذکرشده کشور های اسالمي میان هم کدوم : طوری باشد.هم کیش اسالمي مي

 ، ص 1995واطي، الب) نهایت تالش خود در جهت برقرار صلح بنماید جیگری نموده ومیان

۴5). 

 انواع آن جنگ ومبحث دوم : 

 گفتار اول: جنگ از منظر حقوق بین الملل و اسالم  

ل تحوالت سیاسي است، عام که پدیده نابساماني های اجتماعي و امکان دارد جنگ را    
چنین هم تحقیق قرارداد، و علوم اجتماعي تحت بررسي و ابعاد مختلف زندگي و رها ومنظ از

به دست مطالعه سپرد.  در رابطه به این  يقضای جهت حقوقي و از ممکن است جنگ را
تعریف نسبي  یا آن در است و مانعیت تعریف برخوردار جامعیت و جنگ از که آیا تعریف
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رسد که تعریف ميبه نظرچنین  دیدگاه های گوناگوني ابرازشده است، چرا صورمي باشد؟مح
نهایت تعریف  ، درگیردشرایط تعلق مي با اوضاع، احوال و جنگ یک تعریف نسبي است، و

ورای آن نهفته است. انسان همواره نیازی مفرط به در باشد که اهداف مي آن تابعي از
محترم  قرون، این نیازها از و کند که طي اعصارخود حس مي برای دیگران درفداکاری 

داد شده است. از یک طرف فدا کردن خویشتن ممکن است به شهادت ترین سجایا قلم
به همراه بیاورد. انسان  قهرماني را های افتخار وهنشان ؛امکان دارد جانب دیگر از و .انجامد

مذهبش  کند، بلکه برای ملت، فرهنگ ومي دوستانش فدا نه تنها خود را برای فرزندان و
دست به چنین کاری مي زند.  نیز ؛آنچه او برای آنها ارزشي قایل است ؛به طورخالصه و

 مطالعه قرار حقوق بین الملل تحت بررسي و دیدگاه، اسالم و دو این مبحث جنگ از در
 .(150، ص 1379،  )ابراهیمي گیردمي

 لجنگ از دیدگاه حقوق بین المل-1

است که  زور اعمال قدرت و با همواره جنگ در حقوق بین الملل، شیوه وطریق اجبار      
سیاست ملي،  جنگ به عنوان ابزار را از نظرحقوقي چنین تعریف کرد.توان آنمي

ای است که در چارچوب مناسبات آمیز مسلحانه اقدامات قهر ای عملیات ومجموعه
 کل مناسبات آنان با یک دیگر  و ی قواعد خاص درموجب اجرا کشورها، روی مي دهد و

چنین کشورهای ثالث مي شود. در این جهت حداقل یکي از طرفین مخاصمه در صدد هم
 آمیز تحمیل نقطه نظرهای سیاسي خونین بردیگری است. به این ترتیب عملیات قهر

گ استنباط تعریف جن که ازهدف تحمیل اراده مهاجم مي باشد. چنان مسلحانه وسیله و
روابط خارجي  های است که درجمله میکانیزم شود، جنگ آخرین حربة حل اختالفات ازمي

شود. بدین ترتیب که طرفین ها برای رسیدن به اهداف سیاست خارجي به کاربرده ميدولت
اختالفات سرانجام به ابتدای  حل مسالمت آمیز یأس از به کار بردن کلیة وسایل و پس از
« تحمیل اراده به طرف مقابل باتوسل به زور» تحت عنوان یمي ترین ابزارقد ترین و

طریق قوای نظامي،  دولت از جدل بین دو عبارت از جنگ را« اپنهایم» شود. متوسل مي
 بعضي دیگر و«. اعمال شرایط دلخواه طرف پیروزمي داند دیگری و غلبه بر باهدف تفوق و

ها که درآن جدل مسلحانه بین دولت»  ي کند:جنگ را چنین تعریف م« وردوس » مانند
جنگ عبارت « دیوان دایمي  داوری»  تعریف بنابر« کلیة روابط صلح آمیزمعلق نشده باشد.

 یک واقعه بین الدول. البته این تعریف نیز ائتالف نظر« یک واقعه بین المللي » است از
های دیدگاه نگ تاکنون درهمان طوری که بیان شد مفهوم ج کلیه علما را فراهم کرد. و
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}با  :کندجنگ را چنین تعریف مي« ژان ژاک روسو» مختلف جنبة واحدی نیافته است. 
جنگ به هیچ وجه رابطة انسان با انسان نیست بلکه »توجه به خصوصیات عامالن آن{ 

ای اتفاقي دشمن که در این رابطه افراد خصوصي به گونهرابطة دولت با دولت است
نه به عنوان اعضاء یک میهن بلکه به عنوان  این نه به عنوان شهروند، و و .ه اندیکدیگرشد

تخاصم  سلطة اقتصادی و را استعمار گری و جنگ تروسیع تفسیر با بعضي دیگر«. مدافع
هرگاه جنگ  «.کنندتلقي مي« جنگ سرد»و« جنگ منجمد»بین مفروضات بنیادین فکری

شاید بتوانیم تعریف دیگری را به شرح  ؛دهیم العه قرارقضایي مورد مط و حقوقي  نظر را از
سازد مي را بین کشورها برقرار ایجنگ، مبارزه مسلحانه»  ذیل از مفهوم جنگ ارائه دهیم:

کار بردن وسایلي که به موجب حقوق بین الملل با به که به قصد قبوالندن نظرسیاسي و
معین است که  چند عنصر ور مرکب ازتعریف مذک«. گیردتنظیم گردیده است، صورت مي

 سازدمي بر قرار« مبارزه مسلحانه ای را بین کشورها» اوال: جنگ  به آنها اشاره مي شود.
 رویدادهای آن. تمام عوامل و برخالف جنگ داخلي و ،(153، ص1379،)ابراهیمي

، ه استیددتنظیم گر«حقوق بین الملل»با به کاربردن وسایلي که به موجب »ثانیاً: جنگ 
 ای ازجنگ امری شرطي است که به محض وقوع، مجموعه ،روی این گیرد. ازصورت مي

 هیچ تفاوت ازثالث بي مورد کشور هم در طرف و قواعد حقوقي معین هم در مورد کشور
این حالت : عبارت  شود.  بنابراین جنگ دربه عهدة آنها گذاشته مي و آیدقوه به فعل مي

 .م احقاق حق مخاصمات انجام مي دهدهنگا که هرکشوری درعملي حقوقي است  از
 منظور»یا به عبارتي دقیق تر، قبوالندن  ثالثاً: جنگ به قصد قبوالندن منظور سیاسي و

جنگ را رجوع  نظرگرفته و تعریف را دری اخیر گیرد. دانشمندان عنصرصورت مي« ملي 
جامعه بین المللي دانسته  در صالحیت های دولتي نظم و ریبه نیروی مادی به قصد تغی

جنگ است که به ، جنگ نیست. وقتي اعمال زور، نوع اعمال زور واقع هر که در اند، چرا
اجبار  عکس استفاده از قوه به قصد سیاست ملي تلقي کرده به کاربرده باشند، بر منزلة ابزار

مي  به شمارسي لیعملیات پ ،ارکان بین المللي عمل جنگ نیست بلکه ي رکني ازصتقا و
حقوقي مختلف خاصي است. ولي  پذیریم که جنگ دارای بارمي که مي دانیم ورود. با آن

 مانعي ارائه داد که در باید اذعان داشت که بسیار مشکل است تا تعریفي آن چنان جامع و
احوال مختلف باشد. لذا به گمان بسیاری هیچ  ابعاد الزم برای اوضاع و يبرگیرنده تمام

جنگ رضایت بخش نیست، وجود حالت جنگ با توجه به شرایط مختلف تعریف  از تعریفي
شود دنبال تعریف ویژه باید به هدفي که دنبال مي؛ طلبد. به عبارت دیگرخاصي خود را مي
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صاحب تعریف های  ،بگویم جنگ حادثه است یا خیر؟  در این صورت جنگ ای بگردیم و
جنگ به علت احوال  از که نتوانیم تعریفي خاصي شودشود، این خود باعث ميمتعدد مي

های مختلف خشونت مسلحانه است. باید گونه خود فرایند تفارق عظیمي از داشته باشیم. و
پذیرفت که امروزه ابعاد تعریف جنگ بسي مشکل تر از نیمه ای قرن بیستم است. چرا که 

غیردولتي را نیزدربردارد. چرا که  های امروزی  لزوماً دولتي نه، بلکه فراترازآن یعنيجنگ
عمل  های سنتي که عمل جنگ راچهره خود را تعویض نموده است.  بنابراین، تعریف

را ادامة سیاست خارجي آن داند وزورمندانه جهت اجبار دشمن به انجام خواست طرف مي
صرف نظرکرد، آن  دگرگوني شده است که باید از چنان دچارپندارد، آنبا عمل زورمندانه مي

شرایط صورت  با توجه به احوال، اوضاع و روی این ملحوظ تعریف جنگ نسبي است. و
 . گیردمي

 جنگ از دیدگاه اسالم -۲

حقوقي به معني برخورد مسلحانه  استعمال عرفي و که در« جنگ» مقابل کلمه      
رفته  ن معني به کاربه همی در آیات زیر «حرب » کریم واژةگیرد در قرآنباشد انجام ميمي

ترجمه: هرگاه که آتش را برای  (57توبه، آیه سوره ) است: کُلّمَا أوَقدوا ناراً للحرب اطفأها اهلل
)فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ  جنگ مي افروزند خداوند )ج( آنرا فرومي نشاند. 

جنگ پس  ترجمه: پس اگر بیابي ایشان را در (57انفال، آیه سوره ) خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ(
تا « کافران » از کشتن ایشان آنان را که پشت شان باشند« بترسان بسبب» متفرق ساز

 ( ۴محمد، آیه سوره ) (فَإِمَّا مَّناً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ َأوْزَارَهَا) ایشان پند پذیرشوند.

تبادله  یا معاوضه و یا فدیه بگرید به مال، و« حبس»این  رجمه: پس یا احسان کنید بعد ازت
لغت  ضد صلح، در« حرب» را. سالح خود« جنگ جویان »که بنهند اسیران جنگي تا آن

کسي چیزی را سلب  از یعني با زور«سلب»به معني نیز به معني جنگیدن با دشمن است، و
محرّب نیز در منابع اسالمي آمده  ین لغت مشتقات چون محارب وا کردن نیزآمده است. از

تعبیراتي از  شود ومحاورات عرفي گاهي به مفهوم جنگ توسعه داده مي که دراست. چنان
ای با چنین توسعه« حرب»کریم نیزکلمه قرآن رود، دربه کار مي« جنگ سرد» قبیل 

 نامیده شده است. ی اعالن جنگ با خداربا خوار بر رارصا، زیر هاستعمال شده است. درآی
ترک  ترجمه:  پس اگر( 279بقره، آیه سوره ) ()فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وََرسُولِهِ 

های چنین در هفتاد مورد واژههم رسولش. طرف خدا و نکردید پس آماده باشید به جنگي از
وَإِن طَائِفََتاِن  »؛جمله رفته است از ه همین معني به کارمشتقات آن ب و «اقتتال« »قتال»
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 دوگروهي از اگر ترجمه: و ( 9حجرات، آیه سوره ) « فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِینَمِنَ 
بدین منوال قرآنکریم واژة  ایشان.میان هم جنگ کنند پس صالح بیاورید در مؤمنان با

مورد  را در« سفک الدمآء»واژة مشروع و را درمورد جنگ مقدس و«  جهاد في سبیل اهلل»
های نامشروع به کارگرفته است. امّا باید گفت که واژة جهاد به معنای جنگ نیست جنگ

اسالم به معنای  است. ولي در درکار نیرو معنای تالش وکارگرفتن نهایت توان وبلکه به 
برابر دشمن است. خالصه  انساني در زیکي، رواني وفی به کارگرفتن نیروها، اعم از تالش و

 نوامیس دیني و حمایت از که جهاد به معنای مقاومت در مقابل دشمن بخاطردفاع واین
 بر اجبار مسلمان توسط مسلمان به منظور آن معنای جهاد،کشتن غیر ملي مي باشد. بنابر
ه اند. باید دست نشان مستشرقین این چنین معني کرد که بعضي ازاسالم نیست. چنان

ضوابط خاصي  غیرآن، شرایط و موضوعات حقوقي بین الملل اسالمي و یک از گردد که هر
گیرد. به این موضوعات تعلق مي اساس آنها تفسیرگردیده و عناوین بر را دارند که احکام و
 دیگر مجرد از قتال تعبیرگردیده به خودی خود و اسالم به حرب و عنوان جنگ که در

 و اسالم با جهاد تفسیر زیربنای آن در این فرهنگ معنای ندارد. این موضوع و فاهیم درم
اسالم  ؛مبارزات مسلحانه موجود نباشد تبیین مي شود. به این معنا که اگر شرایط جهاد در

مفهوم زیربنایي  ،اسالم مي نماید. جنگ در را تحریم نیزچنین نبردی را تأیید نکرده بلکه آن
حفظ حقوق  مفهوم ایمان، اعتقاد و مدار جهاد دائر مفهوم روبنایي جهاد است و ؛هنیست بلک

 کریم نیز این مفهوم قرین با ایمان است که خود ملهم دیدگاه ودر قرآن متقابل است، 
الْجَنَّةَ یُقَاتِلُوَن  ِإنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ» معنای خاصي است.

وَالْقُرْآنِ وَمَنْ َأوْفَى بِعَهْدِِه  فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَْعدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَاإلنْجِیلِ
 (111 توبه، آیهسوره )« العظیم الفوز کم الذی بایعتم به , وذلک هویعِبَروا بِبشِاستَفَ مِنَ اللَّهِ

به قصد رسیدن به  کشتار خشونت و خشم و اسالم نه به معنای ابزار براین اساس جنگ در
پیوسته  عمل صالح تفسیرگردیده و راستای ایمان و در ،ملي بلکه منافع فردی، قشری و

، سوره حج) « وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ»  :پذیردآن صورت مي برای دفاع از حق و درکنار

اسالم  راه خدا و نبرد مسلحانه در آن است. چراکه باید جهاد و شعار سرلوحه و (78آیه 
مشخص  ثغور حدود و از ای آن هرگزگستره خدا صورت پذیرد و راستین صرف برای حق و

ای دارد که باید به آن توجه اسالم فلسفه جنگ در این رو شده برای آن خارج نشود. از
بیان نموده است.  مورد که دستور جنگ داده علت آن را نیز هر اسالم در کافي شده و

آن جمله کساني که  مقابل آنها به نبرد پرداخت هم تعریف شده اند. از که باید دروکساني
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 شرایط قرار زمین اسالم در سر افتد، اگر اثر تهدیدات شان به خطر های اسالم برزمین سر
 بدهند و خود قرار تجاوز مانان را مورد تهاجم وملیت مسل بگیرد که دشمنان کانون دین و

دراین حالت واجب است برای دفاع ، ای مسلحانه نداشته باشندمبارزه مسلمانان راهي به جز
گیرند. و جهاد نبرد را درپي مؤمنان راه جهاد و ای اسالم وحوزه ناموس مسلمین و از

 دشمنان از استعمار طلبي، استیالء واین طریق پاسخ سلطه  تا از مفهومي به جزدفاع ندارد
آمده است علیه السالم امام صادق روایتي از زمین های اسالمي دفع گردد. براین اساس در سر
حکم رسول خدا  براساس حکم خدا و جان خود دفاع نموده و مسلمانان واجب است از : بر

نبرد خارج نشوند. اصل ای دستورات الهي در انجام از محدوده جنگ نمایند، و مقاتله و«ص»
ها، زیربنای فطری زمین سر اقوام و اسالم، بلکه در تمامي ملل و جنگ، برای دفاع نه در

فطرت انساني  ارتباط با خدا و های آنها درادیاني که پایه عي دارد. به ویژه دریطب و
ا فطرت ر استواراست، اسالم به عنوان بارزترین مصداق ادیان الهي که زیربنای احکام خدا

 آدمیان و حرکتي که بخواهد فطرت مقابل هر عي دریها قرارداده به طورطبسلیم انسان
های ن سرزمینه آک اهمیت اسالم به خاطر احکام الهي را تهدید نماید ایستادگي مي نماید و

این اصل تأکید  اسالمي وحیثیت مسلمانان به عنوان خاتمیت وکامل ترین ادیان آسماني بر
مرد ایستادگي  تمامي مسلمان اعم از زن و صورت احساس خطرجدی بر ست که درورزیده ا

  مبارزه مسلحانه الزم است. و
 انواع جنگ  گفتار دوم:

 آفرینش به وسایلي چون لباس، مسکن و خلقت و آغاز باید یاد آورشد که انسان از       
با  ک زندگي آرام بخش وی مبرم داشته، تا بتواند در نوع گزند ضرورت اشد و هر دفاع از

بود جای « دفاع»ماده سوم که عبارت از  خویش را به پایان برساند. مگر عزیز رفاه عمر
جغرافیای خود را  دامنه و به روز قانون دفاعي تبدیل نمود،  روز خود را به یک نظام و

خاص،  جغرافیای اکنون مطابق به ملت و نوردید و انجام عالم بشریت را در توسعه داده سر
اجتماعي  اصول زندگي فردی و اصلي از امروز« قانون دفاع»نشان آن فرق دارد.  سمبول و

 نهاد های اجتماعي بخاطر ها وها، بطورخاص دولتکه انسان ، چرارودمي  انساني به شمار
 برابر در تجاوز هیچ نوع تعدی و اغراض شان از نهادینه ساختن اهداف و تحقق بخشیدن و

ها دست مي یازند. اینجاست که به انواع گوناگوني جنگ ورزند ودریغ نمي جانب مقابل
های خاصي خودرا دارد که درذیل ذکرمي جنگ ازنظر بین المللي واسالمي  چوکات بندی

 .(22، ص1388)مصباح یزدی،  گردد
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 جنگ سرد -1

که با  عبارت از جنگي است ؛گرددمي جنگ سرد که دراین مبحث ذکر البته هدف از     
سوق  بربادیسوی  آنرا به سمت و که ها شده ونقاب های مختلف وارد جامعه ها وچهره

ترین شان تهاجم فکری، فرهنگي ها خطرناککه از جملة این چهره دهد. باید یاد آورشدمي
 رود.  چرا که برخي ازمي اهداف متعالي عاملین این جنگ به شمار اقتصادی است که از و

قوانین الهي را که زیربنای  ها ومعاصر پارة از سنت زمان حاضر و شرقي در وجوامع غربي 
بر اساس آن به برنامه  برخي مسلمانان شناخته و بهتر از تعالي بشری است بسیار تمدن و
عرصه های مختلف  دانشمند در اسباب، پرورش نیروی کارمتخصص و گیری ازبهره ریزی و

بیسوادی به پیشرفت  و مبارزه با فقر درمان و دی بهداشت واقتصادی، امنیت، آزا اجتماعي و
با به راه انداختن جنگ سرد ، ازطرف دیگر قابل انکاری دست یافته اند.  و های غیر

های خودخواهانه ای وگرفتار شدن به دام گروه بندیمسایل حاشیه امور و مسلمانان را در
های فکری انجام به بیماری د که سرنمودن تحجرمحصور تعصب و اندیشانه همراه با گم و
رسالت رسول گرامي  از بسیاری سنت های خداوندی موجود در اخالقي مبتال گردیدند. و و

عرصه های  روابط انساني غفلت ورزیدند و نظام آفرینش و قوانین موجود در اسالم، تاریخ و
 های مادی و پیشرفت چند تمدن و تمدن را برای دیگران خالي گذاشتند. هر پیشرفت و

نا امیدی  مسلمانان ضعیف االیمان را درتنگنای یأس و امپراطورانة جهان امروزی برخي از
این تنگنا را به باد فراموشي گذاشته اند.  بیرون شدن از درکل امید خالصي و قرار داده و

برخي  خلفای راشدین و رسول خدا و عصر مسلمانان در اما نباید فراموش کرد که اسالم و
ها، انسان دیگر برابر بردگي انسان در از يرهای داران یکتاپرستي وامرای مسلمانان پرچم زا

شرایط که  آباداني بوده اند، در آزادگي، عدالت، محبت و مقام، تحقق آزادی و مادیات و
 اوج تمدن مادی و مسلمانان در ؛زندگي ابتدائي قرارگرفته بودند نوع توحش و اروپاییان در

های مختلف فرهنگي،  سیاسي، شماری درعرصههای بيخود ارمغان از داشتند و ارمعنوی قر
دایم قایم نگاه داشته است.  بطور اجتماعي و... به جای گذاشتند که بقایای آن افتخاراتش را

مقابل این جنگ  به پا برخاستن به مبارزه در بین بردن نا امیدی و دراین زمینه بخاطراز
با بهره گیری  روشنفکر اندیشمند و پیشاپیش اقشار در د مسلمانان وبای خانمان سوز سرد

سیاسي  سنتهای خداوندی زمینه  رنساسي فکری، علمي، اجتماعي و وسایل و اسباب و از
 تجارب تاریخي بشری در با بهره گیری از های مسلمان فراهم نمایند،  ومیان ملت را در

با استفاده از معلومات  علمي بپردازند، و ق وها به بررسي دقیصعود تمدن زمینة سقوط و
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 قبل از های مختلف بپردازند ومعنوی به برنامه ریزی امکانات موجود مادی و از واقعي و
های مادی گرایانة دشمنان دین خود چیز از دنباله روی، عقدة و حقارت در مقابل  تمدن هر

اجتماعي خود  مظاهر ا، اخالق واندیشه ه پاالیش در و به تجدید نظر را نجات بدهند، و
اوست دگرگون  گونه که مطلوب رسالت آخرین پیام آورحال خود را آن اقدام نمایند و وضع و

سنت خداوند قرارخواهند گرفت،  مشمول رحمت، نصرت، قوانین وتردیدی نیست که  .کنند
نگ سرد بدین منوال ج بدست خواهند آورد، و دیگر دست رفته را بار کرامت از عزت و

، صص 1385)قرضاوی،  معنوی ایشان نخواهد گذاشت زندگي مادی و دشمن هرگز اثری در

اجتماع  نماید وتهدید مي این شرایط حساسي که تهاجم مادیت عالم انسانیت را در و .(15-17
های رنگارنگ مکتب استعماری در هئآسا روان است توطبشری بسوی حیات مادی سیل

امت  ساختن این دین مقدس از میدان زندگي عملي مردم و دورچوکات جنگ سرد برای 
بناًء راه حل اساسي برای  .چه کشت وکشتاراتي که بوجود نیاورد اسالمي چه اثراتي و

باشد که اخالق، این گرد آب مهلک، همانا چنگ زدن به آیین مقدس اسالم مي خالصي از
انجام سعادت دو جهان  ، سررحمت مروت، شفقت و عدالت، احسان و فضیلت، مساوات و

های سعادت رسیده این امت به قله) :چه که گفته شده استنآن نهفته است. چنا در
 که نقش قدم اصحاب گرامي رسول خدا را درزندگي خویش تطبیق وتوانند مگرایننمي

   (تمثیل نکنند .
 یا جنگ تسلیحاتی جنگ گرم و-۲

غالباًبه ین تاریخ بشررا بررسي کنیم دراین بررسيهای جنگ های گرم وخونما انگیزه اگر    
افراد وتوده های برمي خوریم که همه اصول ومقدسات انساني را زیرپا گذاشته صرفاٌ برای 
تأمین یک رشتة اغراض مادی ویا اشباع یک سلسله تمایالت طغیانگر خودآتش حنگ را 

ه گرفته اندکه همانند خود جنگ عللي مای ها ازشعله ورساخته اند، مي بینیم غالب این جنگ
عامل مهم  های بشری به دوهای مختلف جنگمیان انگیزه بوده است. در نکبت بار پلید و

)یحي بن  ها به وجود آمده استبرمي خوریم که بزرگترین جنگ های تاریخ به واسطه آن

 .:عامل عبارتند از این دو ،(53و  5و  3، صص 1382شرف نوی، 
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 يتوسعه ارض -1
 استعمار  -2

ایران بوده است. این  های بزرگ قدیم مانند روم وضي، هدف امپراطوریاتوسعة ار    
ملحق ساختن نیروی  ضي واراه توسعة ار ها بر اساس کسب قدرت بیشتر ازامپراطوری

همین عوامل موجب  بود و استوار منافع اقتصادی بیشتر و قلمرو خود بر انساني بیشتر
ها وکشتارها صورت پذیرد. تاریخ ملل های خونیني به راه بیفتد، خرابيشد که جنگمي

های خونیني است که بر اساس چنین عواملي جنگ از تاریخ قرون وسطي پر بزرگ قدیم و
های قرون وسطي که آتش آن به دست ملوک الطوایف روشن رخ داده است. انگیزة جنگ

دان بلژیکي قرن حقوق« لوران » به قول  توسعه طلبي ها بود. و شد همین تجاوزها ومي
» قرن شانزدهم با پیدایش در« بس  قانون ملوک الطوایفي جنگ است و»نوزدهم 

های سي ساله اروپا فراهم شد که به جنگ های بزرگي درمقدمات جنگ« پروتیستان
 همان روح تجاوز اًچه ابتدا جنبة مذهبي داشت ولي بعد ها گرمعروف گردید. این جنگ

 سیاسي جنبة مذهبي آن را کامالٌ تحت الشعاع قرارداد. پس از های مادی وهدف طلبي و
گرفت که انگیزة آن  فرا های خونین دیگری اروپا رافرانسه یک سلسله جنگ انقالب کبیر

خود دول مخالف زیرپای لشکرهای فرانسه و درهم کوبیدن این انقالب بود، اروپا باردیگر
وارد  صحنه  «استعمار»یعني  های بشرن جدید تاریخ انگیزة دوم جنگشد.  با آغازشدن قرو

اتفاق  مکرر ها که بسیار وسیع واندازد. این جنگجنگ های خونیني را به راه مي شود ومي
 :گردددو قسمت تقسیم مي افتاده بر

 جنگ استعمارگران با یکدیگر-3

خواهم که یک مروری کوتاه م ميکه بحثي به اصل موضوع  داشته باشیاین قبل از       
ها را کارهای آنضمن راه در های استعمار وترین چهرهمهم نموده  و به تاریخ  استعمار
جات پیدایش کارخانه به وجود آمدن انقالب صنعتي و بدهیم. پس از مورد بررسي قرار

خامي که  مواد چشم طمع به منابع سرشاری از هااروپا، غربي مصنوعات جدید در منظم و
ها به منابع کشورهای وجود داشت دوختند. آن وفور درکشورهای آسیایي وآفریقایي به طور

 آنان برای به وجود آوردن بازارزمینة تقاضای در موا د خام، و شرقي برای بهره برداری از
های زمین مستلزم تصرف کلي سر این نیاز مبرم داشتند، و فروش مصنوعات خود، نیاز

به  علم کند و جامعه قد عي بود. این ضرورت باعث شد که استعمار دریمنابع طب سرشار از
شرق زمین به منابعي  های غاصبانة استعمارگران درآن تاریخ دست اندازی بیاید. از وجود
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دراین   .(23، ص1388)مصباح یزدی،  ها ادامه دارداین برنامه تا حال معنوی شروع شد و مادی و
-برتری استعمارجهاني است که با بهره گیری از، این استعمار از شکي نیست که یکي

 همة تالش خود را برای از های اسالمي را درنوردیده وزمین نظامي همة سر اجتماعي و
این  داخل در به کارگرفته است. و آن در راستای مصالح خود بین بردن تمامي مظاهر

فرهنگي  استعمار سیاسي و مانا استعماره ها فعال ترین چهره پرتالش ترین و استعمار
 غیرهایسیاسي همان استعماری است که بوده است، فشار هایش را ازراه باشد، استعمارمي

درد  کند، خود را دچاررا کفایت مي پنهان کاری او که فریب ووقتي کند، تامستقیم وارد مي
-چنان درکمین دزدیدنهم یزفرهنگي ن استعمار نماید. وپیامدهای آن نمي شفافیت و سر

 های گسترده وقوانین است، دارای فریب کاری نفوذ به عرصه باورها و ها، ارزش ها ودل
ها را در این فریب کاری کند. وهای آینده را تهدید ميمتعددی است که به راستي نسل

-عرصهبیشتر جوامع اسالمي به چند طریق نهادینه ساختند: فروپاشي عقالنیت اسالمي در

است که تمامي  دنیوی، به راستي شرم آور عرصه امور وامانگي در های فقهي، سردرگمي و
 همین کافي است که هر عرصه نظامي  در .عرضه مي نمایندما را دیگرانلباس غذا، دوا و

همین منوال عدم به .گیردتهاجم دشمن قرارمي شرف مسلمانان مورد حمله و ایمان و روز
 مکاتب مختلف فکری و که امروزمسلمانان درگیرعرصه آموزش لیمي درشفافیت اصول تع

، 1995 ،)غزالي های استعمار فرهنگي استفریب کاری باشند که هم یکي ازفرهنگي مي

حقیقت پیشروان  ها درپرتقالي ها وهمین حالت جنگ دوگانه اسپانیایي در .(12 – 8صص 
 مستعمرات و سر رقابت بر هجدهم کشمکش وقرن ها بود که درآن پس از و استعماربودند

مي  جنگ های خونیني ایجاد کرد. نهرو گرفت و های اروپایي درها میان قدرتحفظ آن
ها شرکت جستند اما رقابت اصلي این کشمکش های اروپایي درقدرت بسیاری از»  :نویسد

چند  قدرت و ین دومیان ا  1763-1756فرانسه ( بود. از سال   دولت )انگلستان و میان دو
به  (واولویت)هند جنگ ادامه داشت تا معلوم شودکه آقای  اروپا وکانادا و قدرت دیگر در

های استعمارگران با مللي این قسمت،  جنگ از ولي مهم تر« چه کسي تعلق خواهدگرفت. 
ست ها ااین جنگ آورند و استعمار خود در بار ها را به زورجنگ زیرخواستند آناست که مي

های خون ریزی ها واین لشکرکشي رود. نمونه بارزمي به شمار اخیر که تراژدی تاریخ قرون
 غربي واشغال الجزایر، تونس، مراکش، مصر، سودان، وکشورهای آفریقای استعماری را در

آسیا هم  تجاوزطلبي اروپا در همین قرن، استعمار و کنیم، درنقاط آفریقا مشاهده مي سایر
قرن بیستم  ها سپری شد ورسد. قرن نوزدهم با همه این جنگالی قدرت مياع به حد
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مي گردد  واقع به عللي بر جنگ جهاني مهیب هم که دراین قرن رخ داد در دو .آغازگردید
  ها سرچشمه گرفته بود.خود خواهي انسان عصیان و روح تجاوز طلبي و که از

 یا نامقدس  جنگ قدرت طلبی و -4

 تنها به خاطراشباع غریزة جاه طلبي از روح معنویت خالي بوده و است که ازجنگي       
ارتباط به  ورزد.  البته بحث گستردة دردریغ نمي حق نسل بشر در تجاوز هیچ نوع فجایع و

که تمامي  نخواستم که دوباره تکرارگردد. چرا ،های قبلي صورت گرفتهماده این جنگ در
 .(2۴8، ص 1382حسن ) گیردبه آن تعلق مي مباحث

  گیری نهایی نتیجه

جانب  از )ص(رسم زندگي است که پیامبر راه و ،آن نظام، قانون، مقررات اسالم عبارت از
 آخرت بر سعادت دنیا و التزام به آن به خاطر خداوند )ج( برای بندگانش به ارمغان آورده و

 .است ها الزم دانسته شدهانسان

شود که به نمایندگي از سوی دولت اسالمي ه افرادی اطالق ميدر اسالم، سفیر یا  رسول ب
کند. در فرهنگ اسالمي کلمه رسول رایج بیشتری نزد دولت دیگر اعزام و ادای وظیفه مي

این امر در آیات قراني و روایاتي نبوی ریشه داشته باشد. پیامبر  ؛رسدبه نظر مي دارد و
این سفیران دارای ویژگي  ،س اعزام فرمود امامقوق سفیران را نزد قیصر، خسرو، پرویز و

 باشد.های مي

به  ،بین المللي  به مفهوم غربي آن در حقوق اسالم اساساً طبقه بندی حقوق به داخلي و
نظام . چگونگي ارتباط آن دو به میان آیدرسمیت شناخته نشده است تا ضرورتاً بحثي از 

 و .قواعد آن ارزشي برابر دارند است ودارای نگرش توحیدی  حقوقي اسالم نظام واحد و
گذارند جدا از بر آن مي "حقوق بین الملل  "قواعد اسالم که به اصطالح واژه  دسته از

 جهاني داشته و قانون اسالم قانون است که جنبه عملي و .باشدسایر قواعد اسالمي نمي
 "حقوق بین الملل  "از  توان تصوربنابرآن چگونه مي. گیردکلیه اعمال بشری را در بر مي

 .های خاص باشدضمانت اجرا مبتني بر منابع مستقل و که از قانون  کلي اسالم جدا بوده و
بسرعت در اسالم گسترش  "سیر"بنابر این همه یک سری مقررات اختصاصي تحت عنوان 

  .سنت است منابع اصلي آن قرآن و یافته و

دنیای متداول است در فرهنگ اسالمي  در "جنگ"عملیات خصمانه که امروز تحت عنوان 
است که دارای معني  "جهاد  "آنچه در اسالم مقامي دارد جنگ مقدس یا  ؛جای ندارد

هر جهادی  هرجنگ جهاد نیست و "عبارت  .خاص باهدف های کامالً متفاوت باجنگ است
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گ اهداف جن .جهاد است مفهوم جنگ و هم جنگ نمي باشد روشن گر عدم ارتباط میان دو
توان اشد ولي ميباز اهداف عالیه اسالم نمي در اسالم هر چند اهداف اصلي در اسالم جدا

نام مرحله  ،ت اسالمیعترویج شر و گسترشجمله خالصه کرد :  آنها را در این دو
بیدادگری ها  برقراری صلح جهاني از میان برداشتن شرکت ها چپاول ها و شمولي وجهان

هدف "استاد احمد رشید سید معتقد است  است. برقراری صلح جهانيجهالت ها از سراسر  و
حقیقي وعلت غایي جهاد صلح است یعني صلح که تحت تسلط وائین قواعد یکتابرست 

صلح در اسالم یکي از مباحث مهم حقوق بین الملل امروز این است که   " .قرار گیرد
ملل علت وجودی سازمان  .اینداز وقوع جنگ جلوگیری نم استمرار بخشند و چگونه صلح را

 .متحد در اصل همین موضوع است

هر علت نمي  هب قیودات است در هر زمان و در اسالم جنگ ابتدائي مستلزم شرایط و     
توانند مبادرت به جنگ نمایند. اعالن جنگ ابتدائي مستلزم دعوت دشمن به اسالم است 

 ؛رفته نشدیچه دعوت از طرف دشمن پذچنان .تبلیغ همراه باشد تشویق و این دعوت باید با
مهلت . وقوع جنگ حتمي است ؛اگر حاضر به پرداخت جزیه نباشد جزیه پرداخت کند و

باشد این دعوت وقتي الزم است که دشمن اسالم را نشاخته به آن مي دشمن سه روز
  .دعوت نشده باشد

است که  زور ل قدرت واعما همواره با طریق اجبار جنگ در حقوق بین الملل، شیوه و
سیاست ملي،  جنگ به عنوان ابزار :را از نظرحقوقي چنین تعریف کردتوان آنمي

 ای است که در چارچوب مناسباتآمیز مسلحانه اقدامات قهر ای عملیات ومجموعه
 موجب اجرای قواعد خاص درکل مناسبات آنان با یک دیگر  و دهد وکشورها، روی مي

 شود. لث ميهم چنین کشورهای ثا

تاثیر عمیق هم در  اسالم در همه بخش های انساني فعالیت ایجاد کرد و ،و در نهایت
نباید  :نوسدمسیحیت مي ژرژسل در موارد روابط اسالم  و .روابطه بین الملل بوجود آورد

گفت که روابط این دو مذهب جهاني منحصر به جنگ وخصوصیت بوده بلکه جهت 
عالم  اسالم روابط مهمي داشتند  ای مسیحیت بایهنری دن ي وفرهنگ بازرگاني عملي و

مورد استفاده  ؛اصول که در روابط بین الملل ارائه نمود بدین جهت تمدن عظیم اسالم و
 مخصوصاً .یر وضع  اروپا گردیدیاساس تغ موجب تحول عظیم علمي و ملل غرب واقع شد و

برقراری کاپیتو السیون در  .پیداکردروابط  اسالم با مسیحیت وضع دوستانه  16از قرن 
کشور های اسالم عالقمند به توسعه  ؛دلیل روابط دوستانه بود زیرا ،کشورهای اسالم از آغاز
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مخصوصا  مجازات  ،دنکه مسیحیان تابع قوانین ممالک اسالمي نباشبرای این روابط شدند و
 ردد.گهای شرعي در مورد آنها اعمال ن

 

 منابع و مأخذ
 قران  الکریم #       

ترجمه ایرج پاد، تهران، شرکت  (1373)ابي صعب، ژرژ، مفهوم سازمان های بین المللي، -1

 انتشارات علمي و فرهنگي؛

  ؛کابل، نشر دانشگاه خاتم النبیین(139۴)الیاسي، محمد قاسم، فلسفه حقوق بشر،  -2

دمشق، نشر ( 1995)البواطي، رمضان، محمد سعید، الجهاد کیف نفهمه و کیف نمارسه، -3
 دالفکر، 

  ؛3، چ2-1تهران، نشر سمت، ج( 1379)ابراهیمي، محمد، اسالم و حقوق بین الملل، -۴
 جنگل، المللي،تهران ،انتشاراتبینهای سازمان مهداد فالح ، مزایا و مصؤونیت اسدی، -5

  1390،  1چ
تهران، نشر  (1375)رسا،بلدسو، رابرت، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه داکتر علیرضا پا -6

 س؛قوم
 ، ، نشر علم تهران (1392)جهانبازی،  امیر، ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومي، -7
 ؛ 9،چ  ۴( ناشر: انتشارات احسان، ج 1382)حسن دیوبندی، محمود، تفسیرکابلي ،  -8
ین المللي سي وبتهران، نشر دفتر مطالعات سیا (1379)ذالعین، پرویز، حقوق دیپلماتیک، -9

 ؛وزارت امورخارجه
نشر وزارت امور خارجه  تهران،( 1390)ذوالعین، پرویز،  مباني حقوق بین المللي عمومي،  -10

 ؛7ایران،چ
حیدریان، تهران،  ترجمه ، محمود( 1388)راسیل، برتراند، اخالق و سیاست در جامعه،  -11

 بي نا؛
کابل، انتشارات  (1387)المللي ،بینهای نجایگاه افغانستان در سازما زاهد اکبر، محمد، -12

 ؛ 1مستقبل،چ
تهران ، انتشارات موسیسه ( 1392)المللي ، بینهای زماني ،سید قاسم، حقوق سازمان -13

  ؛1های حقوق شهر دانش ،چپژوهشمطالعات و 
 قم، نشر بوستان کتاب،( 1388)رفتارسیاسي در اسالم،  سجادی، عبدالقیوم، دیپلماسي و -1۴
 ؛2چ
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( 1370)سقفي عامری، ناصر، سازمان ملل متحد مسولیت حفظ صلح و امنیت بین الملل،  -15
 ؛دفتر مطالعات سیاسي و بین الملليتهران،نشر 

( کابل ، 1381)دولت یا اصول اساسي نظام سیاسي اسالم، سیاف، عبدالّرب رسول ، ، دین و -16
  ؛ 1انتشارات سعید،چ

شاهي،  ترجمه، زین العابدین قرباني و هادی خسرو( 1368)جهاني، سید قطب، اسالم مصلح  -17

 تهران، نشر فرهنگ اسالمي؛

  ؛1،ج 29( قم،نشر بوستان کتاب،چ1389) سبحاني، جعفر، فروغ ابدیت، -18

 ،1( قم، نشر دارالثقافه،ج1992)شمس الدین، محمد مهدی، نظام الحکم واالداره في اسالم،  -19

 ؛1ح امید، چ صب( ناشر: 1390)داران، های از پیامبر اکرم )ص( به زمام ي، نامهشیخ زاده، احمدعل -20

 تهران، نشر اطالعات،  (1372)شاو ، ملکم، حقوق بین الملل، ترجمه، محمد  حسین وقار، -21

 ؛3( تهران، نشر ابوریحان، ج13۴2)(، -3-2-1صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومي،)ج -22

 ؛ تهران، نشردانشگاه ( 1371)کنسولي، و دیپلماتیک حقوق جواد، صدر، -23

 ؛38( تهران، نشر گنج دانش، چ1388)عمومي،  الملل بین محمدرضا، حقوق بیگدلي، ضیایي -2۴

( 1378)عمید زنجاني، عباسعلي، فقه سیاسي حقوق مقرارت بین المللي و دیپلماسي در اسالم،  -25

 تهران، نشر سمت؛

 عبدالعزیز مترجم، (1995)وفرهنگي مسلمانان ، ي وحدت فکری ، فقهي محمد ، مبان غزالي ، -26

 ان، بي نا؛سلیمي، تهر

 شر احسان؛اترجمه ، عبدالعزیزسلیمي، تهران، ن (1385)یوسف، دورنمای جامعه اسالمي ، قرضاوی، -27

 ( ترجمه ، خاموش هروی ، ناشر تربت جام؛1382)مبارک پور، صفي اهلل ،رحیق المختوم ، -28
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تهران، نشر دفتر مطالعات  (1376)مصالح اسالمي، نجفي، هادی، توافق و تزاحم منافع ملي و -29

  ؛بین المللي سیاسي و

های تخصصي ، حقوقي المللي ، ماهنامهبینهای ، محمد علي، مباني مصؤونیت سازمانابراهیمي -30

  1392.جوزا  /12۴سال پانزدهم شماره مسلسل  –و فرهنگي عدالت 

، شماره دوم ، خزان عالي خاتم النبیین )ص(، سال دوم فصلنامه رویش ، مؤسسه تحصیالت -31

1389. 

(.19۴5 )منشور ملل متحد  -32
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 بررسی نقش انقالب اسالمی ایران در تحول نظریه های انقالب

                                               عارف وفایی3

 چکیده

یران زماني اتفاق مي افتد که همه نظریه های انقالب بر نقش ساختار انقالب اسالمي ا     
های سیاسي، اجتماعي، اقتصادی، مدرنیزاسیون و عوامل فرهنگي در ایجاد و شکل گیری 
انقالبات تأکید دارند. و عمال نقش نیروهای اجتماعي، عوامل فرهنگي و مذهبي را نادیده 

در حقیقت همه نظریه های قبل از  1979ر سال مي گیرند. وقوع انقالب اسالمي ایران د
خود را بنابر ماهیت ساختاری و مادی محوری که دارد، به چالش مي کشد. ضعف نظریه 
های انقالب در تبیین رویداد انقالب اسالمي ایران نظریه پردازان را وادار به مطالعه جدید 

رامون انقالب اسالمي و جدی در این عرصه مي نماید. مطالعات و پژوهش های جدید پی
ایران باب بحث های تازه و نظریه های بدیع را در مورد تیوری های انقالب بر روی 
دانشمندان باز کرد، نظریه های که در نتیجه مطالعات دانشمندان از انقالب اسالمي ایران 
به وجود آمد، ماهیت معنوی، مذهبي و اخالقي داشت و یا به سخن دیگر این نظریه ها 

 انقالب بي نظیر را از سنخ پست مدرن توصیف مي کردند. یک 
در این مقاله تالش صورت گرفت که نقش انقالب اسالمي ایران در تحول نظریه های      

انقالب مورد بررسي قرار بگیرد. برای نیل به این هدف یک مطالعه مقایسه وی میان نظریه 
در نتیجه انقالب اسالمي ایران به های قبل از انقالب اسالمي ایران و نظریه های که 

میان آمده صورت گرفت. نظریه های قبل از انقالب اسالمي ایران را با توجه به ماهیت و 
روش آنها به چهار دسته نظریه های سیاسي انقالب، نظریه های جامعه شناختي انقالب، 

دیم. در نظریه های اقتصادی انقالب و نظریه های روانشناسي انقالب دسته بندی نمو
قسمت نظریه های انقالب، بعد از انقالب اسالمي ایران به چهار نظریه فرهنگي، نوسازی، 

 معنوی و عرفاني پرداختیم. 

، رهبری، معنویت، شیعه و عرفان. انقالب، نظریه های انقالب واژگان کلیدی:

                                                             
 تهران)ع(  انشگاه بین المللی اهل بیتد -دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته روابط بین الملل  - 3
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 مقدمه

تغییر و دگرگوني  چه از تاریخ نظریه های اجتماعي به دست مي آید همیشه در موردآن     
ای که نظر ارگانیکي نسبت به پدیده های اجتماعي دو نوع نگاه وجود داشته است. دسته

دیگر که  یداند. دستهجامعه دارد و فرایند تغییر و تحول را کند، نظام مند و صلح آمیز مي
 آهنگ حرکت و ؛باشدبیشتر متأثر از منطق دیالکتیک و نظریه ساختاری کارل مارکس مي

گیرند. تغییر به سوی تکامل را سریع، جهشي و توأم با تضاد، خشونت و درگیری در نظر مي
در نگاه ارگانیکي تصور بر این است که برای حرکت و عبور از وضعیت موجود و رسیدن 

ای نظام به وضعیت مطلوب مي بایست محتاطانه برخورد کرد. بنابراین؛ نیاز نیست که همه
با تفاهم و همکاری متقابل مي توان اصالحات  ،بلکه آن را دگرگون کردرا خراب و از اساس 

ضروری را از باال به پایین عملي کرد. برعکس، نظریه های ساختاری نظام موجود را قابل 
دانند و خواهان نابودی نظام موجود و آوردن تغییرات سریع، انقالبي اصالح و باز سازی نمي

 و مردمي است.  و بنیادی از طریق ابزار خشونت
انقالب در لغت به معني برگشتن، بازگردانیدن، واژگون شدن و برگشتن از حالي و      

در قرآن و زبان عربي واژه انقالب به معنای دگرگون شدن  (.۴20: 1377)دهخدا، کاری است
و پشت و روشدن استفاده مي شود، که به معنای اصطالحي انقالب خیلي کاربرد ندارد، 

استفاده مي شود. الثوره به معنای تغییر و  "الثوره"ای بیان چنین مقصودی از کلمه بلکه بر
تحول سیاسي و اجتماعي که توسط مردم صورت مي گیرد مي باشد. اما در قرآن آیه ای 

 "ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتي یغیروا ما بأنفسهم"که برای این منظور استفاده مي شود آیه
تغییر و تحول یک جامعه در پي تغییر و تحول افراد آن مي کند که مي باشد که داللت بر 

)فراتی، مسلما با این تغییرات، نهاد های اجتماعي و هیئت حاکمه نیز دگرگون خواهد شد

در آغاز از جمله اصطالحات علم اخترشناسي بوده که   Revolutionواژه  (. 87: 1385

ان به جای اول به کار رفته است. امروزه به معنای چرخش دوراني افالک و بازگشت سیارگ
این اصطالح در مورد مسایل مختلف مانند؛ انقالب صنعتي، انقالب سیاسي، انقالب 

جمعی از نویسندگان، ).گیرداجتماعي، انقالب فکری و انقالب سبز مورد استفاده قرار مي

1385 :21-22.) 
شونت که از جانب مردم بر محور انقالب به یک دگرگوني سریع، ناگهاني و توأم با خ     

یک رهبر کاریزما، جهت آوردن تغییرات اساسي و بنیادین در ساختارهای سیاسي، اجتماعي، 
شود، گفته مي شود. انقالب های که تا کنون در جهان اقتصادی و فرهنگي عملي مي
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(، 1789(، انقالب سیاسي فرانسه)1688صورت گرفته مانند؛ انقالب بورژوازی انگلستان)
( 1979( و سرانجام انقالب مذهبي ایران)19۴9( و چین)1917انقالب کمونیستي روسیه)

ها را با به ترتیب در نخست بخش از این خصوصیات و با مرور زمان بیشتر از این ویژگي
مد های مهم دیگر این انقالب ها سرایت آها و پيکرده است. یکي از ویژگيخود حمل مي

د که در فرایند آن افکار و نظریه های مربوط به انقالب نیز ایجاد، آن به دیگر مناطق بو
 یابد. گسترش، تحول و تکامل مي

نظریه های انقالب گرچه تاریخچه خیلي طوالني دارد و سرچشمه های باستاني آن را 
توان در اندیشه های ارسطو در یونان باستان و نمونه های کالسیک آن را در نظریه مي

چه امروز ما به عنوان نظریه های انقالب از آن رکس جستجو کرد، ولي آنهای کارل ما
گران انقالب در بریم مجموعه تالش های است که توسط نظریه پردازان و پژوهشمينام 

جریان قرن بیستم شکل گرفته است. بدون تردید که وقوع انقالبات در تکامل این نظریه 
که انقالب جمهوری اسالمي ایران یکي از نمونه نقش تعیین کننده و برجسته داشته است 

داد با هیچ کدام از روی 1979های بارز آن است. وقتي انقالب اسالمي ایران در سال 
گران انقالب نظریه های قبلي قابل تبیین و تحلیل نبود از این جهت مي بایست پژوهش

بسیاری از پرسش های  تر و مدرن تر که قابلیت پاسخ دادن بهبه دنبال نظریه های جدید
انقالب اسالمي ایران را داشته باشد به جستجو و تحقیق بپردازند. و یا به عبارتي دیگر 
انقالب اسالمي ایران، آخرین انقالب بزرگ قرن بیستم نامیده شده است. انقالبي که تمام 

ر و ارکان و ساختار سیاسي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جامعه ایران را دستخوش تغیی
مد های نظری آتحول کرد. اما انقالب اسالمي ایران بر عالوه این تغییرات، بازتاب ها و پي

 (.17: 1393)فیروز آبادی، .ای را نیز فراتر از مرزهای جغرافیایي ایران داشته استو عملي

این مقاله به دنبال این مسئله است که آیا انقالب اسالمي ایران نقش در تحول نظریه 
گر این واقعیت  است که  انقالب قالب داشته است؟  فرضیه های نخستین بیانهای ان

اسالمي ایران نقش مهم در پیدایش و تحول نظریه های انقالب در اواخر قرن بیستم 
داشته و بسیاری از نظریه پردازان را وادار به تحلیل دوباره انقالب و ایجاد تغییر در نظریه 

طور انقالب اسالمي ایران باعث پیدایش نظریه های تازه های شان نموده است. و همین
گیرد. ای نیز در بررسي و تفسیر انقالب ها گردیده که در این مقاله مورد بررسي قرار مي  

 

 



                                                                             56                                    اسالمی ایران در تحول نظریه های انقالب بررسی نقش انقالب
_______________________________________________________________________________ 

 

 نظریه های انقالب

برای اندیشمندان علوم اجتماعي دشوار است که بدون در اختیار داشتن نظریه به انجام 
ها در علوم اجتماعي حیثیت یک خط کش برای مهندس، تحقیقات بپردازند. نظریه 

تلسکوب برای منجم و مکروسکوب برای یک زیست شناس را دارد که بدون آن نمي تواند 
پدیده های اجتماعي را مورد مشاهده و بررسي قرار دهد. از این حیث نظریه ها ابزار های 

دیشه پژوهشگران را شکل و توانمندی برای تحقیقات به شمار مي روند. نظریه فرآیند ان
جهت مي دهند، مبنایي برای چارچوب تحلیلي آنان فراهم مي سازد تا پدیده های اجتماعي 

گر را به پذیرش روش شناسي های را تفسیر و تحلیل کنند. در کنار این نظریه ها پژوهش
 (. 19: 1392)سو، .دهندمعیني هدایت نموده و به بررسي مجموعه داده های معیني سوق مي

ای از مفاهیم، مقوالت و عباراتي گفته نظریه های انقالب به مجموعه و نظام دامن گسترده
های اجتماعي شود که به بررسي، توضیح، تفسیر، تحلیل و تبیین تغییرات و دگرگونيمي
ها، فرایند و تبعات انقالب های انقالب به تعریف چگونگي زمینهپردازد. به عبارتي نظریهمي

های سیاسي، فرهنگي، اقتصادی و اجتماعي در یک جامعه و کشور توجه دارد. نظریههای 
های شکل گیری آن به انواع مختلف تقسیم شده است انقالب با توجه به اهداف و زمینه

مد های انقالب آیر ها و پيیها، متغکه هرکدام قادر به توصیف و بیان بخشي از ویژگي
مان و شکل گیری انقالب های جدید خود نیز متحول و است. این نظریه ها با گذشت ز

متنوع شده اند که امروز ما در بررسي انقالب ها با نظریه های زیاد و گوناگوني مواجه 
هستیم. گرچه تنوع نظریه ها باعث غنای نظری در تحقیقات انقالب ها شده است و ما را 

های را در دسته ا مشکالت و دشواریسازد امابعاد متفاوت از انقالب آشنا مي به جنبه ها و
بندی و گزینش نظریه ها برای تحقیق نیز به وجود آورده است. دانشمندان از نظریه های 
انقالب تا به حال دسته بندی های متفاوت را ارایه داده اند که در ذیل به بیان بعضي از 

 پردازیم:این تقسیم بندی های مهم مي
را به سه دسته تقسیم کرده است که عبارتند از: تاریخ  مک گلدستون نظریه های انقالب

طبیعي انقالب، نظریه های عمومي انقالب و نظریه ساختاری انقالب. چارلمرز جانسون، از 
منظر دیگری، نظریه های انقالب را به چهار دسته تقسیم مي کند: نظریه های معطوف به 

ریه های فرایند. حسین بشریه نظریه بازیگر، نظریه های ساختاری، نظریه های تقارن و نظ
های انقالب را در چهار چوب متفکراني چون مارکس، ماکیاولي، پاره تو، دورکهایم، وبر و 

-دوتوکویل بررسي کرده است. تدا اسکاچپل، قائل به وجود پنج دسته از انواع نظریه های 
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فاقي نظریه نزاع انقالب است: نظریه مارکسیستي، نظریه روانشناسي، نظریه نظام های و
ها سیاسي و نظریه ساختاری. جان فوران و علي صادقي: نظریات انقالب را با معیار نسل

دسته بندی کرده اند؛ جان فوران به چهار نسل و علي صادقي به پنج نسل. اشتان تیلور 
جامعه شناختي،  ؛نیز با مبنا قراردادن علوم اجتماعي نظریه های انقالب را به چهار دسته

های موجود بر مالک و اجتماعي، اقتصادی و سیاسي. هریک از دسته بندی -روانشناختي
معیار روشني برای دسته بندی خود مبتني بوده است. طبیعي است که هر یک از این 

ها بیانگر وجه یا وجوهي از نظریات دسته بندی شده است. اما به این نکته بدیهي مالک
ای علوم انساني را در ها بیش از هر چیز دیگر جوهرهیهکمتر توجه شده است که این نظر
ها آن است که جایگاه هریک در ای دسته بندی آنخود دارند و اصولي ترین شیوه

 (. 61-37 بي تا،)منوچهری،.ای این علوم شناخته شودمجموعه
توانیم به نظریه های نظریه های انقالب را به اساس ماهیت و روش مطالعه آن ها مي 

سیاسي انقالب، نظریه های جامعه شناسي انقالب، نظریه های اقتصادی انقالب و نظریه 
های روانشناسي انقالب دسته بندی کرد که در ذیل با توجه به تناسب آنها با انقالب 

 پردازیم.  اسالمي ایران به توضیح آنها مي

 نظریه های سیاسی انقالب

ابعاد، علت ها و فرایند های سیاسي که منجر  نظریه های سیاسي انقالب توجه ویژه ای به
انجام باعث  به ضعف، ناکارآمدی و تضاد حکومت که باعث نارضایتي مردم مي شود و سر

انقالب مي گردد اشاره دارد. در اینجا به بررسي و تحلیل دو نظریه از ساموئل هانتینگتون 
 و جان فوران مي پردازیم: 

 ساموئل هانتینگتون
ترین نوع را مطلوبهانتینگتون توجه خاصي به حکومت دموکراسي دارد و آنساموئل      

بایست گیرد از همین جهت معتقد است که دولت ها در فرایند تکامل ميحکومت در نظر مي
از سایر نظام های ماقبل دموکراسي و استبدادی به دموکراسي برسند. حرکت حکومت ها 

آید که ارزش های دموکراتیک به پذیر به نظر ميبه سوی دموکراسي از این جهت گریز نا
اثر توسعه و گسترش تکنولوژی، ارتباطات و تجارت آزاد به سایر کشور های غیر دموکراتیک 

شود، کند. به نظر هانتینگتون مدر نیزاسیون به عدم توازن نهادی منجر مينیز سرایت مي
ایل مردم را به مشارکت در چرا که رشد آموزشي و اقتصادی ناشي از مدرنیزاسیون تم

توانند به همان دهد. به طوری که نهاد های سیاسي نميسیاست به سرعت افزایش مي
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سرعت خود را برای انطباق با این تمایل تغییر دهند. این شکاف میان تمایل مردم به تغییر 
ات سیاسي ای را در قلمرو حیو تغییرات ناکافي در نهادهای سیاسي، انتظارات برآورده نشده

کمیل، ).تواند به شورش، تمرد و انقالب منجر شودای خود ميپدید خواهد آورد، که به نوبه

1385 :57.) 
بدین ترتیب، از دیدگاه هانتینگتون انقالب نه در جوامع بسیار سنتي با سطح پایین از 

ر در دهد، بلکه بیشتنه در جوامع بسیار مدرن روی نمي پیچیدگي اجتماعي و اقتصادی و
افتد که نوعي از تحول اجتماعي و اقتصادی را تجربه کرده باشند. اگر جوامعي اتفاق مي

با روند نوسازی  همگامپا و چنان چه روند نوسازی و توسعه سیاسي در چنین جوامعي هم
در چنین  ؛اجتماعي پیش نرود، بایستي منتظر وقوع انقالب بود. زیرا -و توسعه ای اقتصادی

الي که تقاضای گروه ها و نیروهای اجتماعي نوظهور برای مشارکت سیاسي شرایطي در ح
رود، نهادهای سیاسي و نظام سیاسي موجود هم از جذب و هدایت این تقاضاها فعال باال مي

برای مشارکت در سیاست و هم از جذب نخبگاني جدید در دولت عاجز است. در چنین 
در آن نیروهای اجتماعي جدید متقاضي مشارکت افتد که حالتي است که انقالب اتفاق مي

تصلب نظام سیاسي را در هم شکسته و خود با انقالب در صدد راهیابي به قدرت بر 
 (.91: 1382)خرم شاد، .آیندمي

بر اساس این نظریه اجرای برنامه های مدرنیزاسیون و اصالحات ارضي توسط محمد رضا 
د رشد کرده و بخش های دیگر از جمله پهلوی سبب شد تا بخش اقتصادی، بیش از ح

ای سیاسي بر کشور بخش سیاسي تحت الشعاع قرار گیرند. بنابراین نوعي فضای بسته
ای های سیاسي نقض شده و اجازهای آن، آزادی های احزاب و گروهحاکم شد که در سایه

سمت هرگونه فعالیت سیاسي، از آنان سلب گردید. در چنین شرایطي بود که مردم به 
انقالب روی آوردند و خواستار پایان بخشیدن به نظام استبدادی و استقرار نظام مردم 

 (.73-72: 1386)مجرد، .ساالری یا دموکراتیک شدند

 جان فوران
 جان فوران با تأثیر پذیری از نظریه وابستگي والرشتاین معتقد است که کشورهای      

 ها و حمایت کشور های مرکز یا توسعهجهان سوم و در حال توسعه به نحوی به کمک 
یافته وابسته است و در صورت عدم حمایت آنها ممکن است به بحران های اقتصادی و  

سیاسي رو به رو شوند. این وضعیت زمینه نارضایتي های مردم از حکومت را مهیا ساخته 
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ور و ممکن است مردم دست به شورش و انقالب بزنند که در صورت عدم پشتیباني کش
 های مرکز سرنگوني حکومت حتمي است. 

بر اساس ویژگي های اقتصادی، سیاسي و استراتژیک ایران  1960و  1950در دهه های    
به عنوان یکي از صادرکنندگان اصلي نفت در جوار مرزهای شوروی مطرح شد، میان دو 

، درآمد های نفتي کشور روابطي ویژه و استوار پدید آمد. این روابط که با کمک های آمریکا
در پي دکترین نیکسون مبني بر  1970و سرمایه گذاری خارجي تثبیت شده بود، در دهه 

ای جهت تأمین فضای اقتصادی و سیاسي مطلوب در نظارت دقیق بر متحدان منطقه
اما با به قدرت (. 7۴: 1383)کتابي، .ای ارتقا یافتمناطق مختلف جهان سوم به سطح تازه

به ریاست جمهوری امریکا وضعیت تغییر کرد.  کارتر پس از انتخابش به رسیدن کارتر 
عنوان ریاست جمهوری اعالم مي کند که سیاست خارجي آمریکا بیشتر بر پایه احترام به 
حقوق بشر استوار خواهد بود. او به وزارت خارجه آمریکا دستور داد که برای تعدیل سیاست 

ی حقوق بشر همکاری کند. شاه وقایع را جدی گرفته های سرکوب گرانه شاه با سازمان ها
شاه با آزاد ساختن برخي زندانیان سیاسي به ایجاد اندک فضای باز سیاسي  1977بود. در 

اقدام کرد. این فضای جدید به تشویق روشنفکران مخالف و گرد همایي ها و تظاهراتي 
 (. 75، )همانکه نخستین نشانه های بروز یک انقالب بود منجر گردید

 نظریه های جامعه شناسی انقالب

 تدا اسکاچپل
ترین نظریه پردازان در حوزه انقالب است. نظریه تدا اسکاچپل یکي از برجسته     

ساختاری او از مقایسه و بررسي سه انقالب بزرگ فرانسه، روسیه و چین شکل گرفته است. 
منتشر  "الب های اجتماعيدولت ها و انق"کتاب را تحت عنوان  1979اسکاچپل در سال 

کرد. این کتاب انقالب های اجتماعي را محصول عوامل ساختاری و از قبل تعیین شده 
گیرد. به داند و نقش کنش های انساني و ارادی افراد را در وقوع انقالبات نادیده ميمي

. بنابراین، نقش "آیندشوند، بلکه به وجود ميانقالب ها ساخته نمي"نظر اسکاچپل 
 گیرد.انقالبیون در گسترش ایدئولوژی و براندازی حکومت چندان مورد توجه او قرار نمي

طبق نظریه اسکاچپل، آنچه مورد بررسي محققان انقالب باید قرار بگیرد پیدایش انقالب   
 1در درون رژیم قبلي است. وی انقالبات را حاصل ارتباط بین سه متغیر عمده مي داند: 

. ( نظام کشاورزی در جامعه3( خودکامگي دولت حاکم؛ 2بین المللي؛  شرایط تاریخي و –
 (.43)منوچهری، 
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به یک تعبیر دیگر اسکاچپول با مطالعه تطبیقي انقالب های فرانسه، روسیه و چین چنین 
گردند: پیدایش شرایط ما دهد که دو مجموعه از شرایط ساختاری باعث انقالب مينظر مي

فشار های بین المللي از برون. در خصوص عوامل داخلي مؤثر بر  قبل انقالب در درون و
پیدایش شرایط انقالبي اسکاچپول به ساختار کشاورزی جامعه ماقبل انقالب، ساختار دولت 

رقابت های  امر گسترش سرمایه داری و پردازد. از عوامل خارجي دوو ساختار نخبگان مي
: 1382خرم شاد، ).ط انقالبي کمک مي نمایندنظامي بین دولت ها هستند که به تولد شرای

(. به نظر اسکاچپل، انقالب بیشتر در جوامع کشاورزی رخ خواهد داد زیرا کشورهای در 93

حال توسعه به سوی مدرنیزاسیون در حرکت است و شرایط دهقاني و کشاورزی توانایي 
در مقابل خواسته های برآوردن نیاز های اجتماعي مردم را ندارد. بنابراین؛ دولت های که 

دهقانان ونخبگان سیاسي مقاومت کنند در حقیقت نارضایتي ها را تشدید مي کنند، از 
طرفي به دلیل رقابت نظامي حکومت با کشورهای دیگر بودیجه بیشتری نیز در گسترش 
و تجهیز تسلیحات هزینه مي شود این عمل خود باعث عدم توجه حکومت به مردم و 

  که سرانجام به انقالب منجر مي شود.نخبگان مي گردد 
اسکاچپل معتقد است؛ انقالب های اجتماعي در اثر نهضت های انقالبي که در آن      

یک رهبری مکتبي توده ها را به حرکت در آورده و حمایت آن ها را برای سرنگوني رژیم 
اغلب تا سقوط حاکم جلب کرده باشد، به وجود نیامده است. به طور واضح؛ رهبران انقالب 

رژیم قبل از انقالب یا غایب بودند یا اینکه از نظر سیاسي به صورت حاشیه ای حضور 
نظریه انقالب اسکاچپل با توجه به ماهیت ساختاری که دارد  (.53: 1394)محمدی، داشتند

کند به همین دلیل توانایي بررسي نقش مردم، ایدئولوژی و رهبری را در انقالب ها انکار مي
 حلیل انقالب اسالمي ایران را ندارد. و ت

 جانسون
هنجاری دورکیم و نظریه کارکرد گرایي چالمرز جانسون نیز با تأثیر پذیری از نظریه بي  

ای ارایه داده است. دورکیم معتقد بود که همبستگي باعث ثبات و تالکوت پارسنز نظریه
و هنجار ها باعث تقویت های اجتماعي شود. در جوامع سنتي ارزشنظم در جامعه مي

که در جوامع صنعتي تقسیم کار اجتماعي وظیفه انسجام و شود در حاليهمبستگي مي
شود که جوامع دچار دگرگوني ميآورد. اما زمانيکاری متقابل را در جامعه به وجود ميهم

های کند و یا در معرض تأثیر ارزش های کشورو از حالت سنتي به سوی توسعه حرکت مي
گیرد، بنابراین؛ هنجارهای سنتي پاسخ گوی نیازهای اعضای جامعه توسعه یافته قرار مي
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کند در این فرایند هنجاری شده و مردم بي ریشه عمل ميباشد از همین جهت دچار بينمي
نارضایتي مردم از وضعیت ناهنجار موجود افزایش یافته و سرانجام باعث وقوع انقالب 

به عبارتي  .از اندیشه های اخالقي است یقد بود که جامعه، مجموعهگردد. دورکیم معتمي
ی ی کمي افراد نیست بلکه واقعیت کیفي و یگانه و همبسته جامعه مجموعه ؛دیگر
در شرایط عادی، رسوم و سنت اجتماعي بر عقل منفرد افراد، مسلط (. 335: 1391)بشریه،.است

سازد که همه ی منظم و یگانه ميمختلف، جامعههای هستند و تقسیم کار بین افراد، گروه
رساند نیروهای گوناگون در آن کارکرد و وظیفه خویش را به خوبي و درستي به انجام مي
گردد. و در تعادل با یکدیگر اند. اما تقسیم کار، تنها در شرایط عادی موجب همبستگي مي

گردد و در نتیجه ی ميتهفایق آمدن نیروهای از هم گسیخ تقسیم کار غیر عادی باعث
تالکوت پارسنز نیز معتقد است  (.27، 1381)محمدی، .آوردنظمي و عدم تعادل را به وجود ميبي

که یک سیستم یا نظام اجتماعي برای بقا و برقراری نظم در درون ساختار نیاز مند کار 
 -جدید ميویژه های است که باعث همبستگي عناصر درون ساختار شده و بقای نظام را ت

 بخشد.
جانسون با بهره گیری از نوشته های این دو نظریه پرداز و سایر جامعه شناسان کارکرد گرا 

 Revolotionو نیز با اضافات و تغییراتي، در دو کتاب خود، انقالب و سیستم اجتماعي)

and the Social System(و تحول انقالبي )Revolutionary change باب ،)
حث انقالب گشوده است. دیدگاه او در مقابل نظریه های مارکسیستي انقالب ی را در بویژه

که تضاد را عنصر اساسي جامعه مي داند. برعکس نظریه های کارکرد  یقرار دارد. نظریه
 داند. گرایي همکاری و روابط متقابل را در جامعه دارای اهمیت مي

ظام اجتماعي، وجود ساختار ارزشي های اساسي نبر پایه  دیدگاه جانسون، یکي از ویژگي
خاصي است که اعضای جامعه بر آن متفق اند. ساختار ارزشي جامعه، نوع خاصي از عمل 

ها و طبقات اجتماعي را از نظر اخالقي متقابل بین افراد مختلف و نیز موجودیت گروه
هدایت و  ها الگوهای پیدایش انتظارات مشترک و معیارسازد. در واقع ارزشپذیرفتني مي

ای وقایع اجتماعي و از سوی معیاری برای ها تعیین کنندهچنین ارزشتنظیم رفتارند. هم
ها برای سامان دادن به نظام آیند. ارزشتعیین واکنش مناسب در برابر آنها به شمار مي

تقسیم کار اجتماعي ضروری اند؛ زیرا با بهره گیری از آنها دیگر نیازی به استفاده از زور 
ای تعیین شده نیست. مهم ترین کارکرد نظام ارزشي، رای انتصاب هر فرد به وظیفهب

مشروعیت بخشي به بهره گیری از قدرت)مقننه، مجریه، قضائیه و نیروی قهریه( 
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. از طرفي جانسون با مبنا قراردادن بحث تعادل (۴1-۴1: 1385)جمعي از نویسندگان، است
و رشد  "ناکارایي"به عنوان یک نظام یا سیستم بروز اجتماعي علت انقالب در هر جامعه را

داند. در صورت رسیدن ناکارایي آن تا مرز یک ناکارایي مرکب و چند جانبه در آن جامعه مي
در نظام به یک چنین سطحي و ترکیب آن با اصالح ناپذیر بودن نخبگان حاکم که از 

مراهي روند تحول عاجزند، تطبیق خود با شرایط جدید و انجام دادن اصالحات برای ه
این که عوامل شتاب زایي هم بدان افزوده  جامعه به سوی انقالب خواهد رفت. خصوصاً

)خرم شود و نقش جرقه در انبار باروت را ایفا نماید که در این حالت انفجار قطعي خواهد بود

ظام های غربي بنابراین؛ با توجه به تحلیل جانسون ارزش های وابسته به ن (.89: 1382شاد، 
ها و نیاز های دیني و معنوی مردم ایران نبود. مردم ایران نسبت به قادر به ارضای خواسته

هویت و استقاللیت خویش در زمان رضاه شاه تردید داشتند و دنبال هویت معنویت گرایانه 
و اسالمي خود شان بودند، از همین جهت ارزش های مادی گرایانه غربي باعث همبستگي 

نسجام اجتماعي نگردید برعکس تبلیغ ارزش های اسالمي از جانب روحانیون مذهبي و و ا
روشنفکران دیني، روحیه انقالبي را در میان مردم زنده کرد و سرانجام به براندازی حکومت 

 شاه منجر شد. 
 نظریه های اقتصادی 

 سجیمز دیوی
است به  ند که ممکننظریه های اقتصادی به دنبال بررسي عوامل اقتصادی هست     

 انقالب منتهي شود.
ترین نظریه پرداز این عرصه در زمینه انقالب دیویس است که نقش عوامل مشهور 

داند. از نظر دیویس کشور های که از اقتصاد اقتصادی را در انقالب تعیین کننده مي
دازه کشاورزی عبور کرده و در حال حرکت به سوی اقتصاد مبتني بر صنعت هستند تا ان

یابند. اما اگر این کشور در حال توسعه ای به رشد اقتصادی و شرایط بهتر زندگي دست مي
کاری، کاهش خرید کاال، بدهي یا توسعه یافته با بحران های اقتصادی که در نتیجه آن بي

یابد که باعث نارضایتي مردم از حکومت مي شود. بنابراین؛ اگر حکومتي ها و... افزایش مي
دی نتواند این مشکالت را حل کند نارضایتي ها گسترش یافته و زمینه شورش و به زو

 انقالب را در کشور مهیا مي سازد. 
ای برای نسبتا طوالني وضعیت اقتصادی بهتری داشته طبق نظریه دیویس، اگر جامعه     

باشد و سپس، کسب آنها با رکودی سریع مواجه شود، دچار اغتشاش خواهد شد. چنین 
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توان مری ممکن است گاه با عث شورش یا انقالب شود) که البته در این صورت نیز نميا
جا که جوامع از نظر روحیه عمومي، ویژگي نقش سایر عوامل را نادیده گرفت(، اما از آن

های فرهنگي، سابقه تاریخي و مانند آن با یکدیگر متفاوت اند، از این روی ممکن است 
این نظریه در مورد (.  ۴0: 1385)جمعي از نویسندگان، .ریان وقوع باشدمسیر های متفاوتي در ج

انقالب اسالمي ایران از قدرت تحلیل و تبیین چندان برخوردار نیست زیرا انقالب اسالمي 
ایران در شرایطي اتفاق افتاد که مردم در وضعیت خیلي بهتری نسبت به زمان قبلي زندگي 

نقالب دغدغه های اقتصادی و مادی نداشتند بلکه به دنبال ها برای اآن کردند و اصالًمي
 معنویت و حکومت اسالمي بودند. 

 نظریه های روان شناسی

 در یک نظر کلي، در دیدگاه های روانشناختي دو گرایش قابل تشخیص است:

دیدگاه هایي که بر نقش روانشناسي فردی در تحلیل انقالب  :الف؛ روانشناسی فردی 

این برداشت ها بیشتر شامل بررسي های روانشناختي روی رهبران انقالب ها تکیه دارند. 
 شوند. یا سران رژیم های سرنگون شده در اثر انقالب مي

با توجه به محور بودن شخص شاه در حکومت  "شکست شاهانه"ماروین زونیس در کتاب   
ت شاه پرداخته ای تصمیمات فردی او، به بررسي روان شناسي شخصیو نقش تعیین کننده

که در )است. به نظر وی محمد رضا به دلیل نحوه تربیت دوران کودکي و نوجواني اش
محیطي زنانه پرورش یافت و سپس در کنار پدری مستبد قرار گرفت( فردی مردد و فاقد 
اعتماد به نفس بار آمده بود؛ از همین رو نتوانست در جریان انقالب، ایستادگي کرده، آن را 

که در عواملي که، قدرت رواني الزم را به ماید. البته به نظر زونیس، تا زمانيسرکوب ن
آمد. اما در زمان وقوع شد، مشکلي پیش نميکردند، خللي وارد نميمحمد رضا تجویز مي
 ای آن عوامل از دست رفته بودند. این عوامل عبارت بودند از:انقالب اسالمي، همه

کودکي رضاه شاه که بعد ثابت شد جاسوس انگلیس بوده ارنست پرون؛ دوست دوران  – 1
 که شایعات در باره فساد اخالقي آن دو منتشر شد وی از ایران رفت. و سرانجام زماني

خرداد  15اسداهلل علم؛ نیز از دوستان مورد اعتماد و مصمم او بود که در سرکوب قیام  – 2
حادثه نخست وزیری را ترک کرد و  خدمت مهم به شاه انجام داد. ولي بعد از این 13۴2

 ماه قبل از انقالب درگذشت.  سرانجام به بیماری سرطان دچار گردیده و دو
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اشرف خواهر شاه؛ عاملي دیگر برای تعادل رواني او بود. اشرف یکي از بازیگران اصلي  – 3
از رفت ولي با شروع انقالب شاه به دلیل بیزاری مردم صحنه سیاسي ایران به شمار مي

 اشرف وی را وادار کرد به سازمان ملل برود. از این رو، وی از این منبع نیز محروم گشت. 

اعتماد شاه به حمایت الهي؛ این اعتماد برای حفظ قاطعیت وی الزم بود، اما این  – ۴
 عوامل نیز با مشخص شدن بیماری سرطان وی از بین رفت.

عامل در دوران رؤسای جمهور پیشین باعث تصور شاه از پشتیباني جدی امریکا؛ این  – 5
اعتماد به نفس او مي شد، با روی کار آمدن جیمي کارتر و سیاست حقوق بشری وی 

 (.38 -37: 1385)جمعي از نویسندگان، .دستخوش تزلزل شد

دیگاه هایي که بر نقش روانشناسي اجتماعي در تحلیل  ب؛ روانشناسی اجتماعی:

د. نظریه های افزایش انتظارات از جمله نظریه های الکسي پدیده انقالب تاکید کرده ان
: 1391ملکوتیان، ).گیرنددوتوکویل، جیمز دیویس، تد رابرت گر و غیره در این دسته جای مي

337.) 
ای انتزاعي و رواني سازد یک پدیدهچه مردم را در این دوران آماده انقالب ميدر واقع آن

رشد مادی به تدریج توقعات و انتظارات مادی مردم نیز  و نه یک امر عیني است. در دوران
گیرد، در حالي که به دلیل برخورد با یک بحران راه رشد و روندی صعودی را در پیش مي

ماند. این عدم توانایي حاد حکومت از برآورده ساختن این انتظارات رو به رشد باز مي
آورد که همان شکاف انقالب مي حکومت برای همراهي با خواسته های مردم شکافي پدید

ای رو به رفاه را در ذهن خود پرورده بودند به ناگاه به دلیل است. مردمي که انتظار آینده
برخورد با مانع عدم توانایي حکومت برای برآورده ساختن آن نا شکیبا شده و دست به 

اند متغیر های اصلي تونظریه زونیس نیز نمي(. 90: 1382)خرم شاد، .شورش و انقالب مي زنند
انقالب اسالمي ایران را نشان دهد، چون مردم که در خیابان های تهران و سایر شهر های 
ایران به میدان آمده بودند هرگز با زور و خشونت قابل مهار نبودند آنها به راحتي خود را 

اقعیتي دادند و از مرگ و شهادت ترس نداشتند که به چنین ودر مقابل مسلسل ها قرار مي
رسیم که افسران بلند پایه رژیم شاه نیز اعتراف داشتند. بنابراین؛ سرانجام به این نتیجه مي

هیچ کدام یک از نظریه های)سیاسي، جامعه شناسي، اقتصادی و روانشناسي( فوق قادر به 
تواند متغیر های اصلي و چرایي و تبیین و تفسیر انقالب اسالمي ایران نیست و نمي

ین انقالب را تشخیص و پاسخ و توضیح بدهد. از همین جهت نظریه های چگونگي ا
جدیدی با روش ها و رویکردهای تازه وارد بحث های انقالب در مورد انقالب اسالمي 
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ایران شدند که بعد از بررسي انقالب اسالمي ایران در ذیل به توضیح این نظریه ها 
 پردازیم.مي

 انقالب اسالمی ایران

تواند مي ایران با نظریه های قبل از خودش قابل فهم و توضیح نیست و نميانقالب اسال
از انقالب اسالمي ایران تعریف مشخص ارایه دهد و به چرایي این رویداد بپردازد. بنابراین 
الزم است که بدانیم انقالب اسالمي چیست؟ چرا اتفاق افتاد و تفاوت های آن با نسل 

 های قبلي انقالب کدام است؟

 تعریف انقالب اسالمی ایران
انقالب اسالمي ایران در حقیقت با مفاهیم و اصطالحات پیشین انقالب بیگانه است از 

گران خودش مورد همین جهت الزم است این انقالب را در زمینه خودش و از نظر کنش
 "انقالب اسالمي"مطالعه قرار بگیرد. از نظر روحانیون و امام خمیني این انقالب یک 

ست. انقالبي که با مفاهیم مذهبي و به هدف برگرداندن فضای معنویت، شریعت، مذهب، ا
دین، اخالق و... در جامعه شکل گرفت. به سخن دیگر؛ انقالب اسالمي نوعي دگرگوني و 

چون ایدئولوژی اسالمي، رهبر دیني تحول بنیادین در ساختار جامعه است که بر اصولي هم
کند و هدف اصلي آن، نهادینه کردن دین در تمام ساختار و حکومت مردمي تأکید مي 

 (.78: 1386)مجرد،  های)اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و...( حکومت است
 

 عوامل وقوع انقالب اسالمی ایران    

برخالف نظر غالب در مورد انقالب، انقالب اسالمي ایران آمد و ساخته نشد و چه برای 
نیروهای خارجي، کامال غیر قابل پیش بیني بود، تا جایي  شاه، چه برای رهبران و چه برای
 گیر کننده و پیش بیني ناپذیر و اندیشیده ناشده خواندندکه بعضي آن را انقالب غافل

علل پیروزی انقالب اسالمي ایران با توجه به ماهیت انقالب، این است  (.13 بي تا،)حجاریان،
موم مسلمانان از دوران ناب و اولیه سیطره اسالم که ذهنیتي که شیعیان و ایرانیان و بلکه ع

و حاکمیت قوانین اسالمي داشته اند به صورت یک آرمان برای آن ها در آمده است، به 
کردند یک نوع حکومت عدل را نظاره کنند که صد در صد اسالمي ای که آرزو ميگونه

یاسي و اقتصادی تضمین باشد و اجرای قوانین اسالمي را در همه شئون فردی، اجتماعي، س
توانست بر گفتمان اصالحات تکیه کند، چون انقالب اسالمي نمي (.86: 1379)زارع،  نماید

ای انقالب نقش نویسندگان انقالبي و کساني که به عنوان رهبران فکری در فضای اندیشه
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دیگر، ساخت و از سوی آفرین بودند و این امر از یک سو زمینه اعتراض آنان را فراهم مي
گذاشت. هرچند سران ای به جز رویه انقالبي برای بیان نارضایتي های آنان باقي نميشیوه

کارهایي اصالحي برای  و رژیم پیشین در ماه های آخر انقالب، آماده شده بودند که ساز
اعمال نظریات مردم فراهم کنند، اما این اقدامي دیرهنگام بود. اختصاص هر امتیازی به 

گیری اهداف خود ب آغاز شده، درست به اندازه سرکوب آن، انقالبیون را در پيیک انقال
سازد. ظهور فرهنگ انقالبي از حیث عیني، بر فقدان تجربه سیاسي و از نظر جسورتر مي

ذهني، بر اندیشه انتزاعي تکیه داشت. در حال و هوای انقالب، انواع آرمان شهرها و فلسفه 
ن گروه های متفاوت رستگاری طلبان مذهبي، رهایي خواهان های تاریخ انتزاعي در میا

چپ و ترقي جویان مدرن شکل گرفته بود که آن قدر جاذبه زیبایي شناختي داشتند که به 
کار نقد ویران شهر پیشین بیایند و انگیزش الزم را برای مشارکت در تحولي بزرگ فراهم 

  (.23 بي تا،)قانعي راد،کند
 تفاوت های انقالب

من انقالب اسالمي را بیش از آنکه یک انقالب بدانم، یک بعثت تاریخي برای انسان  " 
ب های توحیدی از جنس بعثت انبیاء قرن بیست مي دانم. جنس این انقالب از جنس انقال

است. تمام برنامه های این انقالب معطوف به ساختن انسان جدید است. البته متناسب با 
کند؛ لکن با توجه کند، در امکان ها هم تغییراتي ایجاد ميميتحولي که در انسان ایجاد 

برای به تناسب رساندن جوارح بشر  به نیازهای دروني بشر. نیاز های بیروني، بشر معموالً
است، اما نیازهای دروني بشر معموال پاسخ هایي است به جوانح بشر. نیاز های دروني، 

ست، اما نیاز های بیروني، نیاز های چشم و همان نیاز های قلب، و ذهن و فکر انسان ا
از دیگر تفاوت های جدی انقالب اسالمي با انقالب های  . گوش و دست و... است ...

مدرن از لحاظ روشي این است که انقالب های مدرن، تغییر در عالم را از بیرون انسان 
ریخ انقالب های که کنند به درون انسان ختم کنند. در تاکنند و البته تالش ميشروع مي

بینیم که در ابتدا قوانین و ساختارها در متن عصر مدرن رخ داده است اگر تأمل کنیم، مي
شود و تمامي این تغییرات به تدریج یک محیط جدیدی را و منصب ها و... عوض مي

کند کند. این محیط جدید به تدریج روی انساني که در این محیط تنفس ميدرست مي
کند؛ به پسیني. اما نه در انقالب اسالمي و نه ذارد و او را با خودش هماهنگ ميگتأثیر مي
ی انقالب های غیر مدرن و انقالب های معطوف به آرمان های کالن و بزرگ، در همه
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برعکس از درون به بیرون  جهت حرکت از بیرون به درون انسان نبوده است، بلکه کامالً
 (.165: 1389رهدار، )"سي است و آفاقي نیستتحول انف ؛بوده است. به عبارتي

انقالب اسالمي نیامد که برنامه هایي مشابه انقالب دموکراتیک فرانسه یا برنامه های      
سوسیالیستي انقالب روسیه پیاده کند؛ بلکه آمد تا محیطي فراهم آورد که بر اساس تز و 

انسان های مستضعف را از هر  ایده های نوین مناسب ربع آخر قرن بیستم، موجبات رهایي
ای نوع سلطه استبداد و استعمار فراهم آورد و بر اساس مکتب پویا و سازنده اسالم، جامعه

 (. 52: 139۴)محمدی، مستحکم و نوین برپا نماید

 نظریه های بعد از انقالب اسالمی ایران
کردیم مشخص که در بررسي نظریه های قبل از انقالب اسالمي ایران بررسي طوریهمان

شد گرچه بعضي از این نظریات ممکن است بخشي از واقعیت های انقالب اسالمي را 
این نظریه ها قابلیت و استعداد بررسي و تحلیل متغیر ها، چرایي  توضیح بدهد ولي نهایتاً

و چگونگي انقالب اسالمي ایران را نداشت، از همین جهت بعضي از نظریه پردازان در 
ات خویش برآمدند و بعضي دیگر به دنبال ارایه نظریه های جدید در باره صدد تعدیل نظری

انقالب اسالمي ایران پرداختند. به عبارت دیگر، انقالب اسالمي ایران آغاز نوع جدیدی از 
آید. به نظر انقالبات است که به طور منطقي نظریات جدیدی نیز برای تبیین آن الزم مي

یافت را در نسل تئوری های انقالب بعد از انقالب و ره توان پنج نظریهرسد که ميمي
یافت فرهنگي که از برجسته ترین و د از : رهرتنیافت ها عبااسالمي ایران جای داد. این ره

یافت های گذشته در باب انقالب است، آشکار ترین افزوده های انقالب اسالمي ایران به ره
صالحي جامعه شناسي تدا اسکاچپل، نظریه نظریه نوسازی انقالب بنوعزیزی، نظریه ا

معنویت گرایي در سیاست میشل فوکو و نظریه ای عرفاني یا ماوراء طبیعت گرایانه لیلي 
 عشقي.

 نظریه فرهنگی انقالب اسالمی ایران

توجهي نداشته است و  های فرهنگي اصالًبه ویژگي نظریه های قبلي انقالب، اکثراً      
ب و دین را در تحوالت اجتماعي در نظر نداشتند. و حتي بعضي همیشه نقش فرهنگ، مذه

از نظریه پردازان مانند؛ آگوست کنت، کارل مارکس، ایمیل دورکیم و... تأکید داشتند که 
مذهب اعتبار و اهمیت قبلي خود را از دست داده و کم کم از صحنه فعالیت های اجتماعي 

که انقالب اسالمي چنان تقویت شد تا اینشود. این نظر در نظریه های بعدی همحذف مي
ایران رخ داد. انقالب اسالمي ایران نظریه های ساختاری و غیر فرهنگي قبلي را به چالش 
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عناصر و جنبه های  های فرهنگي قابل تعریف بود وکشید زیرا، این انقالب با ویژگي
سید. انقالب اسالمي رت به دیگر ابعاد آن به مشاهده ميفرهنگي آن خیلي برجسته تر نسب

 ایران به چند دلیل انقالب فرهنگي بود:
ای که تالش مذهبي بودن مردم؛ چالش باورها و اعتقادات مردم با نخبگان غرب زده -

کردند فرهنگ مردم را غربي کنند و این قضیه تضاد های فرهنگي متعددی را به وجود مي
بخشي از مردم جامعه)ال اقل شهر نشینان( به از خود بیگانگي فرهنگي برای  آورد که نهایتاً

 منجر شد.
تبلیغات فرهنگ غربي و ملیت ایراني گذشته در برابر فرهنگ اسالمي نقشي اساسي در  -

زمینه سازی انقالب داشتند. از طرفي دیگر عناصر و مجموعه های فرهنگي بارزی در ایران 
ه داشتند: از جمله روحانیت به وجود داشت که کارکرد مهمي را در انقالب اسالمي بر عهد

فرهنگي به معنای عام است و نهادهای مربوط  -عنوان قشری که به هر صورت کار گزار 
 و شهدای انقالب؛  (ع)به عزاداری امام حسین

مساجد به عنوان یک نهاد فرهنگي مهم که در آن زمان به عنوان پایگاه فعالیت فرهنگي  -
 رفتند؛و مذهبي به شمار مي

ای افرادی چون دکتر و بازسازی ایدئولوژی اسالمي قبل از وقوع انقالب به وسیله ءیااح -
علي شریعتي، استاد شهید مطهری و امام خمیني که در بازسازی و ایدئولوژیزه کردن اسالم 

 و شیعه خیلي نقش آفرین بود. 
 اعتقادات شیعه بر امامت و رهبری مؤمنان؛  -
 ان انقالب در فرایند انقالب؛ماهیت فرهنگي و مذهبي رهبر -
استقبال مردم از ایدئولوژی اسالمي در مقابل ایدئولوژی های دیگری که در آن زمان  -

 مطرح بودند؛
های که از شخصیت های اسالمي، تاریخي و اساطیری در فرآیند انقالب نماد پردازی -

 اسطوره های شیعه بودند؛ ها بر اساسکه این نماد پردازیاسالمي اتفاق افتاد و به ویژه این
 های انقالبي به زبان مذهبي و ویژه زبان تشیع؛اعالم و طرح خواسته ها و آرمان -
فهم و تفسیر نظام حاکم بر اساس همین فرهنگ و نماد پردازیها منتها در مقابل انقالبیون  -

 و رهبران انقالبي؛
به طوری که در هیچ انقالبي سابقه بوده است و مشارکت عظیم مردمي در این انقالب بي -

ای چنین مباني فرهنگي وجود نداشته است که از چشم این میزان مشارکت مردمي بر پایه
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هم در زماني که مذهب به شدت مورد حمله قرار گرفته و نظریه پردازان دور بماند آن
سکوالریزم دیدگاه غالب بود، چنانکه تصور مي شد دین به طور کلي به صورت تدریجي 

 (.51 :بي تا)پناهي،از صحنه ای فعالیت اجتماعي بیرون مي رود
 نظریه نوسازی

پردازد. ایران ن ميبنو عزیزی نخست به بحث در مورد ریشه های ساختاری انقالب ایرا     
، تجربه یک نوسازی گسترده مشتمل بر توسعه صنایع بزرگ، رشد 1970در دهه 

وسایل ارتباط جمعي را پشت سرگذاشت،  شهرنشیني، گسترش آموزش های رسمي و رشد
زده در طبقات متوسط و باالی شهری تنها به نفع عوامل غرب اما این موج نوسازی اساساً

در بخش صنایع مدرن تمام شد. از طرفي درست به موازات  "اشرافیت کارگری"چنین و هم
به امریکا، تحقیر های ساختاری، سر سپردگي شاه نسبت این نوسازی، عواملي چون نابرابری

فرهنگ اسالمي از سوی شاه و سیاست سرکوب و فساد مزمن رژیم شاه نیز جریان داشت. 
این کشمکش ها و تضاد ها منجر به نارضایتي همه بخش های جامعه از شاه گردید. در 
نتیجه عملکرد نیروهای نوسازی، شکاف فرهنگي عمیقي میان یک بخش کوچک نوگرا 

یل کرده به سبک غربي و یک بخش بزرگ سنتي متشکل از متشکل از نخبگان تحص
دستان شهری، بازرگانان  کوچک و افزار مندان ایجاد شده بود. بخش نوگرا دهقانان، تهي

از ارزش های غربي نظیر فردگرایي، حقوق مدني، آزادی عقیده و عمل و دموکراسي 
گي و رفتارهای طرفداری مي کرد، درحالي که بخش سنتي حامي ارزش ها، طرز زند

اسالمي بود. سرشت منحصر به فرد مذهب شیعه نیز به پیشبرد انقالب کمک کرد. مذهب 
گاه قابلیت ذاتي مبارزه طلبي خود را از دست نداد. شیعه در ایران از نظر ایدئولوژیک، هیچ

فرهنگي به خوبي توانستند انقالب  -در کنار آن علمای شیعه نیز به عنوان نخبگان سیاسي
مند مذهبي نیز نام برد. امام خمیني در بین همه به پیش ببرند. سرانجام باید از عامل فره را

گروههای مخالف از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار بود و پیروان مبارز وی از همه اشکال 
سنتي و پیشرفته ارتباطات و تهییج عمومي برای به راه انداختن یک بسیج انقالبي سازمان 

نمودند. انقالب ایران یک انقالب اجتماعي بود که از طرف توده ها به راه فاده ميیافته است
گرفت. انداخته شد و ائتالفي از نیروهای اجتماعي و ایدئولوژی های سیاسي را نیز در بر مي

دست، چندین عقیده منفرد و یک "اعتقاد اسالمي"در سطح ایدئولوژیک، به جای یک 
توجه  در کنار یکدیگر وجود داشتند. هریک از این عقاید مورد طور الئیکاسالمي و همین
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: 1392)سو، یکي از گروههای اجتماعي قرار داشت که ایفا گر نقشي در این مبارزه انقالبي بود

80- 82 .) 

 نظریه جامعه شناسی

در نظریه ساختاری اسکاچپل بر نقش فرهنگي، مذهبي، ایدئولوژی، رهبری،      
ندان توجهي صورت نگرفته بود از همین جهت انقالب اسالمي ایران شهرنشیني و... چ

یک تحول بدیع بود که با این نظریه قابل تحلیل نبود از همین جهت اسکاچپل به مطالعات 
و تحقیقات بیشتر در مورد انقالب اسالمي ایران پرداخت و در صدد تعدیل نظریه ساختاری 

عکس آن چیزی  اش به آن دست یافت تقریباًقاتخود بود. نتایج که اسکاچپل بعد از تحقی
توانیم در های اسکاچپل را ميبود که وی در نظریه ساختاری انقالب ارایه کرده بود. یافته

 چند نکته خالصه نماییم: 
این انقالب  "مدرنیزاسیون شتابان"؛ انقالب اسالمي ایران انقالبي است ناشي از یک اوالً

حراف اجتماعي از یک طرف و نوعي محرومیت گسترده و محصول یک نوع اغتشاش و ان
فراگیر ناشي از دگرگوني از جانب دیگر بوده است که توانست نا رضایتي های عام مردمي 

 را به نوعي عمل سیاسي تعیین کننده و مؤثر تبدیل نماید. 
تضعیف  ؛ دولت ایران قبل از آغاز حرکت انقالبي مردم این کشور نه تنها به هیچ وجهثانیاً

نشده بود بلکه در اوج قدرت خود نیز بود: نهادها و سازمان های انتظامي و امنیتي رژیم در 
ترین اوج کارایي و سالمت و ارتش و نیروهای مسلح نیز در کمال قدرت و مجهز به مدرن

تجهیزات بودند. ارتش ایران نه متحمل شکست نظامي شده بود نه حتي تحت فشار یک 
 . قدرت خارجي بود

در  که دهقانان و روستاییان عمالً؛ انقالب ایران یک انقالب شهری بود: در حاليثالثاً
ها و طبقات نقشي نداشتند، این گروه مشارکت و 1979 -1978شورش های سال های 

 شدند. شهری بودند که منشاء، مبداء و عامل اصلي این شورش های انقالبي محسوب مي
ان یک انقالب جهت دار و تعریف شده در چارچوب یک ایدولوژی ؛ انقالب اسالمي ایررابعاً

بود که توسط یک رهبر مذهبي ایدئولوژیک یعني امام  "تشیع"مشخص یعني ایدولوژی 
  (.97: 1382)خرم شاد، خمیني رهبری و هدایت مي شد

 نظریه معنویت گرایانه

ای میشل فوکو گرایانهای معنویت شود، نظریهنظریه سومي که با انقالب ایران مطرح مي 
گوید دیدم زند. مين دست به ابتکار جالب و جدیدی مياست. فوکو برای فهم انقالب ایرا
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کشته ها را در شدند، ان ها کشته ميانقالب عجیبي در حال وقوع است. مردم در خیاب
ها زدند و به خیابان ره همان حرف ها را در قبرستان ميکردند و دوباقبرستان ها دفن مي

کردند ها نماز مي خواندند و کارهای مي شدند و.... در خیابانگشتند و دوباره کشته ميبر مي
م رسید یک انقالب بود. بعد به ذهن که با هیچ انقالب قبل آن شباهت نداشت، ولي قطعاً

اسخ کنند؟ چهار پنجم کساني که پخواهند؟ چرا انقالب مياز خودشان بپرسم که چه مي
یعني  خواهیم. سوال من دو تا شد که حکومت اسالميد حکومت اسالمي ميدادند گفتن

کردند که ما در جستجوی معنویت و بازگرداندن معنویت به چه؟ توده های مردم مطرح مي
ای ما از رنسانس به بعد است که مردم در خیابان است هستیم و دیدم این همان گمشدهسی

  (15: 1390اد، )خرم شهای ایران در جستجوی آن هستند
به عقیده فوکو، روح انقالب اسالمي در این حقیقت نهفته است که ملت مسلمان ایران از 
طریق انقالب خود، به دنبال ایجاد تحول و تغییر در خویش بودند. هدف اصلي و واقعي 
آنها ایجاد یک تحول بنیادین در وجود فردی، اجتماعي، حیات سیاسي و نحوه تفکر و 

ه هستي بود. ایرانیان به دنبال ایجاد تحول در تجربه و نحوه زیستن خود نگرش شان ب
بوده و قبل از هرچیز خود را هدف قرار داده و راه تغییر و تحول را در اسالم یافته بودند. 
بنابراین، تأسیس حکومت اسالمي از اصلي ترین و جدی ترین خواسته انقالبیون ایران 

رف حرکتي برای ارائه نقشي دائمي و تعریف شده به بوده. به این دلیل که از یک ط
ساختارهای سنتي جامعه اسالمي و از طرف دیگر راهي برای وارد کردن معنویت در زندگي 
سیاسي بوده است. او مي گوید: انقالب اسالمي ایران از این جهت مرا تحت تأثیر قرار داد 

ند. به باور فوکو، معنویت که سیاست یک بعد معنوی پیدا ککه کوششي است برای این
گرایي سیاسي و اخالقي شدن سیاست در انقالب اسالمي به رهبری امام خمیني، جستجوی 
همان چیزی است که غربي ها امکان آن را پس از رنسانس و بحران بزرگ مسیحیت از 

 ای است که در جهانایي سیاسي در انقالب ایران پدیدهدست داده اند. بنابراین، معنویت گر
تواند خالء معنوی و اخالقي دنیای رسد، و ميي بدیل و منحصر به فرد به نظر ميمعاصر ب

معاصر را پر نماید. انقالب اسالمي ایران از راه وارد کردن معنویت در داخل زندگي سیاسي، 
کاری کرد که این زندگي سیاسي مثل همیشه سد راه معنویت و اخالق نباشد، بلکه به 

 (. 36 بي تا،)فیاضي،شودگاه و خمیر مایه آن تبدیل مي لوهپرورشگاه و ج

 نظریه ماوراء طبیعی
 -را  "زماني غیر زمان ها"لیلي عشقي در باره انقالب اسالمي ایران کتابي تحت عنوان 
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از آن استفاده  تألیف کرده است. روش که خانم عشقي در تحلیل انقالب اسالمي ایران
ای نظریه عشقي این ران قبلي انقالب بوده است. عصارهگتر از تحلیلکرده خیلي متفاوت

است که برخالف جوامع غربي که بیشتر بر مادیات، امور دنیوی و زندگي به دور از ارزش 
دهند. ظهور ادیان اخالقي ه معنویت، آخرت و اخالق اهمیت ميتوجه دارند، جوامع شرقي ب

گر این واقعیت است. اما به میانه بیان در چین و هند، دین زرتشت و ادیان آسماني در خاور
دلیل جا افتادن علم گرایي، مادی گرایي، سکوالریسم، لیبرالیسم و... در غرب و گسترش 
آن در سایر جوامع و به خصوص جوامع دیني شرقي، ملت های شرقي نسبت به این پدیده 

یند آیت خوشمعنایي مي کردند از وضعهویتي و بير زندگي شان احساس بيکه دو این
نبودند. از همین جهت با ارزش های مادی گرای غربي احساس بیگانگي کرده و نسبت به 

دادند که بعد ها این نارضایتي ها افزایش یافته و منجر به انقالب ها واکنش نشان ميآن
یند چند عامل مهم بود: مسئله موجودیت و آگردید. از نظر عشقي انقالب اسالمي ایران بر

 لي، مذهب عامه)عشق به ائمه، رابطه با کربال( و بعد عرفاني مذهب تشیع. هویت م
 "ما کیستیم؟"پاسخي به سوال پر تب و تاب  از نظر لیلي عشقي، انقالب اسالمي یقیناً   

بود. بحران هویت مردم ایران ناشي از بحران هویت فردی و اجتماعي  1350ی در دهه
تر اسالمي و لیبرال دموکراسي غربي را جامعه بزرگباهم بود که در طول تاریخ خود، دو

تأسیس و با  )ص(تجربه کرده بود. جامعه با عظمت اسالمي که در دوران حکومت پیامبر
های خلفای مسلمان گسترش یافته بود به تدریج رو به افول نهاد و در نتیجه این پیشروی

)نوازني، ویت فردی و جمعي نمودافول، مسلمانان و به ویژه مردم ایران را گرفتار بحران ه

شاه برای بحران هویت جوابي آماده کرده بود: ما فرزندان کوروش و وارث شکوه  (.93: 1388
که در بطن جامعه جریان داشت، چنین پاسخي را و عظمت و اقتدار او هستیم. اما، چیزی

زی و شوکت، دادند مبداء را نه یک پیروزد. مردم به نحو شگفت انگیز ترجیح ميپس مي
بلکه یک شکست )ظاهری( و مظلومیت قرار دهند. آنان مظلوم سر بریده و لي بر حق را 
بر فاتح قدرت مندی که حقانیت او محل تردید است، ترجیح دادند. این چنین بود که در 
مقطع انقالب و پس از آن، پاسخي فراگیر به پرسش از کیستي، بر مبنای واقعه عاشورا و 

مذهب تشیع همانا بینش و نگرشي است  (.11: 1390)هرندی، رت بندی شدمذهب تشیع صو
ای که بر راست یا درست است ابا دارد و به شیوه که از پذیرفتن اینکه عقیده اکثریت لزوماً

عکس این نگرش است، از برتری اخالقي یک اقلیت مقهور و مظلوم دفاع عقالني مي 
 (.۴6: 1392)عنایت، نماید
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کته مورد توجه مذهب شیعه است. مبادی نظری شیعه، شامل اصول اعتقادی دومین ن     
این مکتب است؛ اصولي که مورد توجه خاص و جدی آن است؛ یعني اصل امامت، عدل، 

چون: اجتهاد، اعتقاد به غیبت امام دوازدهم و ظهور او به اراده الهي و شامل ارزش هایي هم
در نظریه لیلي عشقي تشیع سیاسي است. (. ۴5: 1388ا، فاضلي نی)شهادت، تقیه، جهاد و... است

و دکترین گوییم تشیع سیاسي است چون بر اندیشه رویداد استوار است اینکه مي
پذیرد. به این دلیل، تشیع سیاسي است که از بدو تولد با دعوای سوژه)فاعل شناسا( را مي

اسي است که روند تأویل مشروعیت جانشیني پیامبر پیوند خورده است. به این دلیل سی
نامتناهي است. به این دلیل سیاسي است که حضور نامرئي امام زمان در کار است. سیاسي 

گیرد. سیاست بدون حوزه عمل وجود لدش شرط امکان مسئله ملي قرار مياست چون تو
که نامیم همان حوزه عمل است، چیزیمي "ملي"جا نخواهد داشت. آنچه ما در این

سازد. شیعه سیاسي است زیرا رویداد وجودیت یک ملت را امکان پذیر ميمبازسازی 
سازد. شیعه سیاسي است مسئله اخالق را مطرح مي "ی حسینيعاشورا"بنیانگذار آن یعني 

ها چیزهایي گیرد. اینی غیر از مدیریت دولتي در نظر ميزیرا سیاست را به واسطه چیز
ها در برابر دولت، استقالل بدون بي کند. رفتار آناء ميتار و تاریخ ائمه به ما القاست که رف

به این دلیل سیاسي است که از این دنیا  تفاوتي و قبول حوزه مستقل اندیشه. تشیع دقیقاً
قلب همین جهان  تابد و به دنیای دیگری که باید درمي راضي نیست؛ از دنیای امکان رو بر

زیرا رویداد آخر هنوز روی نداده است و دوزد. تشیع سیاسي است ایجاد شود چشم مي
ای حقیقت ابداع کرد، شود. هنوز هم باید راهي بر پایهحقیقت هم به دانش فرو کاسته نمي

 (. 121-120: 1379)عشقي، ابداع سیاسي
که؛ عدم توجه به شرایط امکان ذهني و سوبژکتیو، وقوع انقالب در و نکته سوم این     

نقش تعیین کننده عوامل سوبژکتیو در انقالب ایران سال های نظریه های گذشته و نیز 
انه یا ای نویني که ماوراء طبیعت گرای، لیلي عشقي را به سوی طرح نظریه1356-1357

یک "کند انقالب اسالمي ایران را به عنوان دهد. او تالش ميعرفان گرایانه است سوق مي
یا عرفان شیعي تحلیل کند. در قالب  "متافزیک ایراني"در چارچوب  "اتفاق خیلي خاص

در عرفان شیعي است که انقالب ایران به عنوان توقف جمعي ملت ایران  "نظریه حادثه"
ن یا زماني که در زماني خارج از زما "رویدادی"گردد. ملکوت ارزیابي شده و تحلیل مي

ه مردم ایران با جهش به ملکوت است ک "زمان لطیف"افتد. در این بین زمان ها اتفاق مي
پذیرد که عشقي مي (.119: 1382)خرم شاد، بخشندانقالب اسالمي خود را عینیت مي "واقعه"



                                                                             74                                    اسالمی ایران در تحول نظریه های انقالب بررسی نقش انقالب
_______________________________________________________________________________ 

 

، ملکوت است. ای به نام ملک و جبروت داریم و میان ملک و جبروتدر عرفان، پدیده
کند و بعد دهد قدرتي پیدا ميبه دلیل کارهای فردی که انجام ميپذیرد که عارف مي

افتد و هرچند درنگ در دهد اتفاق ميکه در آن اتفاقات غیر عادی رخ ميکوتي ی مللحظه
را منتقل به فضای اجتماعي  ءآنجا کوتاه است، ولي بسیار لذت بخش است. سپس این مبنا

د که با داده کنای غیر مادی سعي ميکند. در واقع با اعتماد به گزارهمردم مي ایو توده
آن تطبیق دهد. لذا این اثر یران آن زمان، آن را بررسي کند و با ای اهای موجود در جامعه

توان به عنوان سرفصل جدیدی برای ورود در پست پوزیتیویست از این منظر در را مي
داد کرد. به عبارتي امکان دادن به نگاه غیر پوزیتیویستي و غیر فضای علوم انساني قلم

 (. 1۴: 1390)خرم شاد، اجتماعي ابژکتیویستي برای فهم بعضي از پدیده های
از نظر خانم عشقي افراد که در خیابان های ایران آمدند مست از عشقي بودند که ترس      

از اسلحه، مرگ، مسلسل و غیره را از بین برده بودند، آنها همه به دنبال شهادت بودند و 
قت آنها مانند امام و در حقیخواستند یا حکومت اسالمي برقرار شود و یا باید بمیرد مي

هرگز حاضر نبودند تن به ذلت دهند شهادت برای آنها خیلي شیرین تر از لذت )ع( حسین
های زود گذر زندگي برای آنها بود. از نظر خانم عشقي انقالب مردم ایران در خیابان های 
 تهران نه، بلکه در ملکوت روی داده است و از همین جهت در تاریخ مانگار خواهد ماند.

این انقالب با تظاهرات خیاباني شروع شد و با استقرار حکومت اسالمي و دفاع از آن طي 
ده سال به تکامل خود رسید. و در حقیقت برای مردم ایران پایان رویداد روز دفن امام 

د شوناین بود که خودشان دارند دفن مي خمیني بود. روزی درد آور زیرا تصور مردم ایران
گردند. شاید رهایي از رویداد جز با ناپدید شدن کسي که یکدیگر جدا مي و برای همیشه از

آمدند که ثابت یلیوني ميپذیر نبود. این مردم در دسته های متجسم این رویداد بود امکان
رد. آنها در دسته های میلیوني تواند آن را زیر سوال ببرخ داده است و کسي نميکنند رویداد 

اد به وقوع پیوسته آورند که رویدد آورند. آنها روزی را به یاد ميد را یاآمدند تا سوگند خومي
کردند که با ترک آن راه وفاداری را از دست نخواهند داد. آری آنها در شش بود و ثابت مي

 (. 1۴1-1۴0: 1379)عشقي، آمدند تا جهان را به تعجب وادارندباز هم مي 1989ژوئن 

 نتیجه گیری

پیرامون نقش انقالب اسالمي ایران در تحول نظریه های انقالب به در جریان مطالعه 
صورت کلي به سه موضوع پرداختیم: نظریه های انقالب قبل از انقالب اسالمي ایران، 

 بررسي انقالب اسالمي ایران و نظریه های انقالب بعد از انقالب اسالمي ایران. 
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ا نیز با توجه به ماهیت و روش مطالعه نظریه های انقالب پیش از انقالب اسالمي ایران ر
آنها به چهار دسته نظریه های سیاسي انقالب، نظریه های جامعه شناختي انقالب، نظریه 
های اقتصادی انقالب و نظریه های روانشناسي انقالب دسته بندی نمودیم. ساموئل 

توسعه برسند  خواهند بههانتینگتون معتقد است که جوامع با پیروی از کشور های مدرن مي
زنند و همگام با از این جهت به تغییرات در آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی دست مي

یابد. ت و آزادی های مدني نیز گسترش مياین تغییرات فعالیت های سیاسي، مشارک
بنابراین؛ زمانیکه یک کشور در فرایند تحول و مدرنیزاسیون نتواند به همان سرعت نهاد 

د را با توجه به انتظارات مردم توسعه دهد با نارضایتي مردم مواجه شده و های سیاسي خو
شود. جان فوران نظریه انقالبي ت و شورش بر علیه حکومت منتهي ميسرانجام به خشون

خود را به اساس نظریه وابستگي ارایه کرده است، از نظر او کشورهای پیرامون به نحوی 
سي کشورهای مرکز وابسته است. و از طرفي مرکز به کمک های اقتصادی، فناوری و سیا

شور های پیرامون نیز برای یافتن بازار برای کاال های خود و داشتن حوزه های نفوذ در ک
که روابط میان دو حوزه به سردی بگراید کشور های نمایند. اما زمانيسرمایه گذاری مي

در صورت تداوم، نارضایتي  شود کهان های اقتصادی و سیاسي مواجه ميپیرامون با بحر
 کشد. فته و در نتیجه کار به انقالب ميهای مردم افزایش یا

در نظریه های جامعه شناسي به دو نظریه ساختاری و تعادل پرداختیم؛ اسکاچپل انقالب     
داند. و نقش عوامل فرهنگي، ایدئولوژی و رهبری را را محصول ساختار های اجتماعي مي

کند، برعکس بر نقش پیدایش شرایط ماقبل انقالب، فشارهای بین مي در انقالب انکار
داند. به نظر اسکاچپل، دولت و ساختار نخبگان را مهم مي المللي، ساختار کشاورزی، ساختار

انقالب بیشتر در جوامع کشاورزی رخ خواهد داد زیرا کشورهای در حال توسعه به سوی 
اني و کشاورزی توانایي برآوردن نیاز های مدرنیزاسیون در حرکت است و شرایط دهق

نخبگان  اجتماعي مردم را ندارد. بنابراین؛ دولت های که در مقابل خواسته های دهقانان و
کنند، از طرفي به دلیل رقابت سیاسي مقاومت کنند در حقیقت نارضایتي ها را تشدید مي
تجهیز تسلیحات  گسترش و نظامي حکومت با کشورهای دیگر بودیجه بیشتری نیز در

دد که گرتوجه حکومت به مردم و نخبگان مي شود این عمل خود باعث عدمهزینه مي
 شود. سرانجام به انقالب منجر مي

بر اساس دیدگاه جانسون، ساختار های ارزشي مورد قبول اعضای جامعه نقش مهم در 
تني یکدیگر را پذیرف ها و طبقات دارد و از نظر اخالقي تحملکنش متقابل بین افراد، گروه
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ها الگوهای پیدایش انتظارات مشترک و معیار هدایت و تنظیم سازد. در واقع ارزشمي
به فعالیت  ها نقش خاصي در تخصیص افراد در مناسب اجتماعي را دارد ورفتارند. ارزش

که نا کارایي حکومت ثابت شود و فعالیت بخشد. اما زمانيهای حکومت مشروعیت مي
مت با انتظارات و ارزش های اجتماعي نا هماهنگ شود، جامعه تعادل خود را از های حکو

علیه نظام حاکم دست به  کردن توده ها براده و نخبگان ناراضي در جهت بسیجدست د
که مردم نیز به صدای نخبگان متعارض پاسخ مثبت دهد حرکت زند. در صورتيفعالیت مي

گیرد. دیویس نقش عوامل اقتصادی را در ی ميیک کشور به سوی انقالب شتاب بیشتر
داند. از نظر دیویس کشور های که از اقتصاد کشاورزی عبور کرده انقالب تعیین کننده مي

ای به رشد اقتصادی و و در حال حرکت به سوی اقتصاد مبتني بر صنعت هستند تا اندازه
وسعه یا توسعه یافته با شرایط بهتر زندگي دست مي یابند. اما اگر این کشور در حال ت

بحران های اقتصادی که در نتیجه آن بیکاری، کاهش خرید کاال، بدهي ها و... افزایش 
شود. بنابراین؛ اگر حکومتي به زودی نتواند یابد که باعث نارضایتي مردم از حکومت ميمي

کشور این مشکالت را حل کند نارضایتي ها گسترش یافته و زمینه شورش و انقالب را در 
سازد. نظریه های روانشناسي انقالب نیز روی روان فردی و روحیه اجتماعي تأکید مهیا مي

دارد. ضعف رواني و شخصیتي افراد که اعتماد به نفس را کاهش داده و باعث ضعف در 
تصمیم گیری مي شود ممکن است انقالب را در زمانش مهار نتوانسته و سبب پیشرفت و 

پیماید که یک کشور مراحل رشد مادی خود را ميي زمانيگسترش آن شود. از طرف
آوردن  که دولت با بحران مواجه شود قادر به بربرد ولي زمانيانتظارات مردم را نیز باال مي

مقصر دانسته و دست به انقالب  توقعات مردم نیست که در این صورت مردم حکومت را
 زنند. مي

العه کردیم که این انقالب یک انقالب فرهنگي، در بحث انقالب اسالمي ایران هم مط  
دیني، معنوی و برمحور یک رهبر کاریزمای مذهبي شکل گرفته است که هدف آن استقرار 

خواهد اخالق و ارزش های شیعي است. و مي ءدولت به اساس مباني اسالمي و رسالت انبیا
 را جاگزین ارزش های غربي و مادی نماید. 

بررسي نظریه های بعد از انقالب اسالمي ایران نظری انداختیم و  و در قسمت سوم به   
نظریه های که به یک اعتبار محصول انقالب اسالمي ایران است. نظریه های که در 
نتیجه انقالب اسالمي شکل گرفت برخالف نظریه های ماقبل خود که ماهیت ساختاری 

د. بنوعزیزی انقالب اسالمي و مادی داشت، بیشتر جنبه فرهنگي، معنوی و عرفاني دار
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ایران را محصول فاصله طبقاتي، تحقیر فرهنگ اسالمي و سیاست سرکوب و فساد مزمن 
داند. بنابراین، مردم با تکیه ون و نوسازی به وجود آمده بود ميشاه که در نتیجه مدرنیزاسی

به بر سرشت منحصر به فرد مذهب شیعه، علمای شیعه، نخبگان سیاسي و فرهنگي دست 
مبارزه طلبي زدند و در نهایت موفق به براندازی رژیم شاه گردیدند.  در نظریه ساختاری 
اسکاچپل بر نقش فرهنگي، مذهبي، ایدئولوژی، رهبری، شهرنشیني و... چندان توجهي 
صورت نگرفته بود از همین جهت انقالب اسالمي ایران یک تحول بدیع بود که با این 

از همین جهت اسکاچپل به مطالعات و تحقیقات بیشتر در مورد نظریه قابل تحلیل نبود 
انقالب اسالمي ایران پرداخت و در صدد تعدیل نظریه ساختاری خود بود. نتایج که 
اسکاچپل بعد از تحقیقات اش به آن دست یافت تقریبا عکس آن چیزی بود که وی در 

 نظریه ساختاری انقالب ارایه کرده بود.
ب اسالمي ایران یک انقالب معنوی و پست مدرن است. مردم ایران در از نظر فوکو انقال

خواستند تغییرات مشابه غییرات در خویش و در گام بعدی ميقدم نخست به دنبال ایجاد ت
و بنیادین را در ساختار اجتماعي و حیات سیاسي و نحوه زیستن خود به وجود بیاورند. 

انجام از  استه های انقالبیون ایران بود. و سربنابراین، حکومت اسالمي از اصلي ترین خو
شود و بعد با پیروی از یران با مسئله ما کیستیم آغاز مينظر لیلي عشقي انقالب اسالمي ا

ارزش های مذهب شیعه و انگیزه های تاریخي مذهب تشیع به خصوص واقعه عاشورا 
نیل به این هدف بر  زند. اما روش که انقالبیون جهتدست به اقدام علیه رژیم شاه مي

گزیند یک روش عرفاني است و آنها در حقیقت ظرفیت های رسیدن به ملکوت را در مي
 رسانند. ب اسالمي را در ملکوت به ثبت ميخود پرورش داده و انقال
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 ارکان عقد بیمه در حقوق افغانستان

 

 4حسین شاه ذاکری                                                                             
 چکیده

ن برای تحقق و مترتب شدن آثار بیمه یک عقد است نه ایقاع؛ یعني نیازمند ارکا      
توان به وجود  تراضي طرفین، اهلیت طرفین، موضوع و سبب قرارداد بیمه باشد که ميمي

ی تبلور داده است فین را به گونهدني کشور جایگاه و نقش رضایت طراشاره کرد. قانون م
ن عقد باطل خواهد بود. چون قانون مدني کشور یکي از شروط صحت آکه در صورت عدم 

مده است: آقانون مدني این گونه  505عقد را تراضي عاقدین عنوان کرده است. در ماده 
بر مبنای این ماده  .اکراه و اجبار شرط صحت عقد عبارت است از رضایت عاقدین بدون

وجود  –ی است که در نخست بیمه در گیرو تراضي طرفین به گونه قانوني، اعتبار قرار داد
هر یک الزم است، در ثاني اهلیت را دارا باشند و در ثالث از عیوب عنوان شده در قانون 

 است هدفي دیگر، جهت، یرتعب یا به سبب از مراد مدني، قانوني   به توجه با .تمییز باشند
 .کندمي اقدام اداری کار به ن، شخصآ به رسیدن نیت به که

 از رانآ به نیل متعهد، که است مستقیمي از؛ مقصود عبارت خالصه، سبب بصورت       
است. پس، در این مقاله به بررسي ارکان بیمه به عنوان  داده قرار هدف خود، تعهد ذرگره

 ق افغانستان مي پردازیم.یک عقد از دیدگاه حقو

 .، ارکانکلید واژگان: بیمه، عقد، اهلیت
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 مقدمه

 توافق از عبارت عقد، ــ1 :است نموده عریفت گونهاین را عقد ۴97 ماده در مدني قانون     
 .قانون حدود در حق ازاله یا نقل یا تعدیل یا ایجاد بهبرای  اراده دو

  .گرددمي مترتب یکدیگر  برابر در عاقدین از یک هر وجایب عقد اثر به ــ2

 برای را تعهداتي تا شودمي باعث  بیع عقد مثال در برای  حق یک ایجاد برای توافق

 .گردد ایجاد ینطرف

 .عهد ایفای ادعمی کردن تمدید حق، مانند تعدیل

و  .دهدمي انتقال دیگر دائن به دائن از را دین یا حق که حواله حق، مانند انتقال به توافق
 سر از پیش مدیون طرف از دین وفای بر اتفاق به توانحق مي ازاله مورد در گونههمین
باال،  های گفته اساس بر .نمود باشد، اشارهمي  دین  موضوع کننده ساقط که موعد رسید
 کهاین از اعم زیرا دارد نظری جنبه صرفاً  است، معامله یا و عقد بیمه، قرارداد، کهيبحث
 نخواهد طرفین رابطه و بیمه عملیات ماهیت در تاثیری؛ معامله یا قرارداد یا باشد عقد بیمه

 -مع. دهند انجام دیگر طرف قبال در را خود عهدت الزاماً باید طرفین حال هر در و داشت
 نیست. هم فایده از خالي دانانحقوق و فقها نظریات بیان ؛هذا

 هم مواردی در. دارد وجود قرارداد و عقد بین تمایز وجه دانانحقوق از بعضي عقیده به    
 قرارداد ولي نیست عقد که تفاسخ و اقاله مانند است، مشخص قرارداد و عقد بین تفاوت
 به آنها اعتقاد دلیل ظاهرا بیع، نه دانند مي فسخ را اقاله که هم فقها از بعضي نظر. است
 بکار مواردی در قرارداد لفظ که معتقدند حقوق اساتید از خي بر. است اقاله نبودن عقد
 از هیچکدام جزء بیمه که چون علیهذا نباشد معین عقود از یک هیچ قالب در که رودمي

 2 ماده 9 بند  در مثال برای  کنیم. استفاده قرارداد لفظ از است بهتر نیست، عینم عقود
 ذکر «تجاری معامالت»  شمار در را بحری غیر و بحری بیمه عملیات ایران، تجارت قانون

 .شود مي محسوب«  تجاری معامله»  بحری بیمه عملیات قانون این نظر از و کند مي

 مسائل قالب در مسئله که رودمي بکار مواردی در معامله لفظ که کرد اضافه باید البته    
 کتب اکثر در. دارد بیشتری اقتصادی بوی و رنگ عقود و قرارداد به نسبت و باشد اقتصادی

 و است شده برده نام «حقوقي عمل» یک یا «رابطه» یک عنوان به بیمه از اروپا در بیمه
کشور  بیمه قانون 3 ماده 1 معهذا، فقره. ندا کرده داری خود «عقد »لفظ از استفاده از

 راآن علت بتوان شاید و است برده بکار را «عقد» لفظ بیمه عمل برای  1387مصوب
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 فقه در «عقد» داشتن ریشه علت به و دانست  افغانستان حقوق در بیمه بودن ناشناخته
 .است گرفته صورت امری چنین

 که شونده و بیمه کننده بیمه میان که است یعقد بیمه است: گردیده تصریح ماده این در
 معین، جبران البیمه حق اخذ مقابل در کننده بیمه ان موجب و به گرفته صورت کتبي طور

 .گردد مي متعهد را مقابل طرف خسارت
و  فقط کننده بیمه گویا که کرده اند برداشت چنین دانانحقوق فوق، تعریف چند، از اگر

 که سومي اشخاص خسارات جبران باشد، نهمي شونده بیمه ارهخس جبران به متعهد فقط

 .اند شده هانآ متوجه شونده بیمه کنش سبب به

 مسئولیت پوشش توانائي فوق تعریف که دادند شرح دانانحقوق موضوع، این توضیح در
 خسارت باید که بیمه، متضرری نوع این انان، درآ عقیده به چون ندارد، را شونده بیمه مدني

  .گرددمي تلقي شونده بیمه از جدا کند، دریافت را

 نقلیه وسایط تصادم نویسد: و مي کرده احصا را بیمه عقد گذار قانون ۴ فقره ۴ ماده در ولي
 جااین از .است داده ،جا بیمه عقد زمره در  ثالث شخص وخطرات نهاآ سیر از ناشي وحوادث

 است. داشته هم مدني مسئولیت به توجه  گذارقانون که  گرددمي یافت در وضاحت کمي

 .است بزرگي نقص دچار بیمه قانون در بیمه تعریف که است باور این به دانانحقوق از یکي
 را و خسارت زیان های بیمه فقط نیست، چون و مانع جامع تعریف این که گویدمي وی

 در است. اما ادهافت بدور قانون این دید از اشخاص بیمه نظیر های و بیمه شودمي شامل
 بیمه، حیات است: موضوع شده بیان بیمه موضوع تعریف بیمه، در ن قانو 7 فقره 3 ماده

 های و ملکیت ، اجناسءاشیا یا گردیده معلولیت یا مرگ به معروض که و حیوان انسان
 شود.مي خسارت و سیبآ به مواجه که است مشتری

 تعریف در است، اما اشخاص بیمه به گذار قانون توجه شودمي برداشت ماده این از چهآن

 .است گرفته قرار فراموشي مورد بیمه عقد

 مبراء نقص این از خوشبختانه که کرده تعریف را بیمه عقد 16۴۴ ماده در مدني قانون در
 تادیه به کننده بیمه ان موجب به که است عقدی است: بیمه، شده مشعر ماده این در .است
 که خطری یا حادثه وقوع حالت در دیگر مالي تعویض به و یا مرتب عاید یا پول مقدار یک
 بدل ، در شده شرط وی نفع به بیمه که شخصي یا شونده بیمه گردیده، به تعیین مقاوله در

 .نماید مي پردازد، تعهد مي اقساط به یا یکبارگي که مبلغي
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 حقوقي جنبه به  کردن بسنده گرفته قرار دانان حقوق توجه مورد بیشتر تعریف در که انچه
 از حقوقي جنبه چون،.باشد است، مي قرارداد طرفین تعهدات مبیین که بیمه و قراردادی

 .است برخوردار ویژه اهمیت

 ردیف در بیمه اگر که کنندمي استدالل دانند،مي خارج عقود عداد از را بیمه کههایيآن    
 و است ضعیف استدالل این ولي شد،مي ذکر عقود ردیف در و مدني قانون در بود عقود
 دسته دو به عقود عالوه به. زندنمي آن ماهیت به ایلطمه مدني، قانون در بیمه ذکر عدم

 نتوان که ندارد دلیلي نباشد هم معین عقود جزء بیمه اگر و شوندمي تقسیم معین نا و معین
  آورد. حساب به نامعین عقود جزء راآن

 را عقد اصطالح و عنوان بیمه، تعریف مقام در 1387مصوب  بیمه قانون در گذار همقانون
 صورت هر در ولي آمده عمل به مذکور تعریف بر نیز انتقاداتي چند هر و است برده بکار

 اصطالح، این بر مترتب آثار به توجه با و عامدا و عالما قانونـــگذار که است این بر فرض
با توجه به این مقدمه حاال که دریافتیم، بیمه  است.پس، نموده انتخاب را «عقد» عنوان

 عقد است، نیازمند ارکان است که بررسي مي نماییم.
دانان یک سلسله ارکان را برای قرار داد بیمه بیان کرده اند که در این مقاله بررسي حقوق

د )تراضي(، اهلیت طرفین، موضوع قراردا موارد چون توافق در قرار دادبیمهپس،  خواهد شد.
 شود.بیمه و سبب قرار داد بیمه به تفصیل در پي، بحث مي

 

 گفتار اول: تراضی)توافق ( در قراردادبیمه

در مورد تراضي گفته شده است که عبارت از: توافق دو یا چند اراده است. با توجه به      
 گردد.یابیم که تراضي از طرف طرفین قرار داد بیمه ابراز مياین بیان در مي

ی تبلور مدني کشور در یک ماده قانون جایگاه و نقش رضایت طرفین را به گونه قانون
ن عقد باطل خواهد بود. چون قانون مدني کشور یکي از آنموده است که در صورت عدم 

گونه قانون مدني این 505شروط صحت عقد را تراضي عاقدین عنوان کرده است. در ماده 
از رضایت عاقدین بدون اکراه و اجبار(. بر مبنای  مده است: )شرط صحت عقد عبارت استآ

ی است که در نخست این ماده قانوني، اعتبار قرار دادبیمه در گیرو تراضي طرفین به گونه

وجود هر یک الزم است، در ثاني اهلیت را دارا باشند و در ثالث از عیوب عنوان شده در  –
 نمائیم.قانون تمییز باشند، که در ادامه در موردی، موارد ذکر شده بحث مي
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 طرفین قراردادبیمه :الف

ه که دانان بیان کرده اند به عناوین بیمه کنندچه که حقوقنآدر مورد طرفین قرار داد بیمه 
طور بیمه شونده که با شرکت مذکور قرارداد باشند و همینمعموال شرکت های بیمه مي

 کند.بندد که در اصل خودش را از خطر که شاید وی را تهدید کند، بیمه ميمي

 بیمه کننده (1

 مشتبه های خطر که است بیمه تعاوني جمعیت از عبارت گاهي کننده بیمه باید گفت که
 بیمه جمعیت نام تحت تعاوني نهاد یک قالب در تهدید دایره در اشخاص که گرددمي باعث

 .گرددمي

 رانآ خسارت  مذکور گردد، جمعیت متضرر خطر تحقق ناحیه از اعضاء از هریک چهچنان
 متعهد قبالً زمینه در این کند کهمي کنند، جبرانمي تادیه عضو هر که العضویت حق از

 .شودمي

 و بیان اند نموده عنوان باال های و جمعیت ایبیمه های شرکت میان را تتفاو دانانحقوق
 کسب ی برا ایبیمه های شرکت که است این  دو این تمایز وجه ترینمهم که اند کرده
 فوق های جمعیت کهحالي است، در تجارتي شان هدف یعني کنند.مي کار مد،آ و در سود
 سودپي در ندارد تا وجود سهامداراني مشخصاً نآدر  چون.کنند نمي دنبال را هدف این

 بیمه را  دیگر بعضي بعضي، تعاوني جمعیت اعضای باشند، بلکه خود سهام به نسبت
 بیمه هم زمانهم جمعیت اعضای در که که شد ورآ یاد توانمي ،وصف این با .نمایندمي

 خصوصي های رکتش به کننده وقت، بیمه بعضي در اما .اند شونده، بیمه و هم کننده
 بیمه های فعالیت وبه گرفته شکل شوندگان بیمه از مستقل که کند مي صدق وتجارتي

 .(33، ص 1387)کریمي، آیت،  شوندمي مصروف ای

 ماده این در .توانیممي کرده استنباط بیمه قانون 2 فقره 3 ماده از را کننده بیمه نوع این
 تاسیس قانو مطابق که است  حکمي شخصي هکنند بیمه -2 :است نموده بیان گذار قانون

 .نمایدمي کسب عدلیه وزارت از را فعالیت نامه و جواز

 حق ازای و در گیرندمي قرار قرارداد طرف که کنیم اضافه باید شرکت طور این باره در
 .نمایدمي تعهد را معیني مبلغي تادیه یا و خسارت جبران بیمه،

 و بیمه شونده بیمه بین  کاران و کمشن دالالن وساطت با بیمه قرارداد موارد، بعضي در
 صورت مستقیم غیر قراردادها گونهاین که کرد اذعان توانمي که  شودمي منعقد کننده

 مقرر فوق ماده 3 فقره در بیمه قانون که است موردی این .(3۴ایرج ، ص 1389)بابایي،  ردیگمي
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و  داخلي حقیقي بیمه، اشخاص کننده یو سرو کار فروش، کمیشن است: نماینده نموده
 وزارت مربوط، از عرصه در را فعالیت نامه قانون، جواز این مندرج احکام طبق اند که خارجي

 .نمایندمي کسب مالیه

 شونده بیمه (۲

 او نفع به کننده بیمه کهکسي که اند نموده بیان دانانحقوق شونده بیمه ذیل باره در   
 .کندمي جبران او را به  شده وارد رتو خسا نمایدمي تعهد

 حقیقي شخص شونده است: بیمه شده تعریف شونده بیمه، بیمه قانون ۴ فقره 3 ماده در
 وکالتا یا اصالتا دیگری نفع به یا خود نفع به بیمه انواع از یکي اخذ که جهت است وحکمي

 .نمایندمي عقد را بیمه

 هم دادبیمه قرار که  حکمي و هم اشدب حقیقي شخص تواندمي هم شونده پس، بیمه
 انجام شخصي از و وکالت نیابت به و یا کند منعقد اصیل عنوان به یعني ؛شخصاً تواندمي
باشد. مي شخص بیمه، یک مزایای از کننده استفاده و شده و بیمه شونده بعضاً، بیمه.  دهد

 یا کند خریداری خود نفع به حیات شرط به عمر نامه بیمه یک مثال؛ شخصي فرض به
 .کندمي بیمه سوزی آتش برابر در خانه

 شخص یک برنده و سود شده و بیمه شونده بیمه اوقات بعضي که بسپاریم یاد به ولي
 بیمه را خود زندگي و خویش، عمر و فرزندان همسر سودی به پدری کهاین مانند؛ نیستند

 سود جمع در و فرزندان فرهمس و شده و بیمه شونده پدر، بیمه ؛مثال در این که کند
 (.7۴ص ، 139۴)رضایي،  آیندمي حساب به بیمه، سرمایه از گانبرده

 اهلیت طرفین قراردادبیمه  :ب

برای اینکه قرارداد بیمه شکل قانوني را به خود بیگیرد  و بتواند قابلیت اجرائي را دریابد، 
غاز به بررسي اجمالي انواع نیاز است که طرفین در قرارداد، اهلیت داشته باشند که در ا

 نمائیم:اهلیت پرداخته و سپس اهلیت در قراردادبیمه را بحث مي

 بررسی اجمالی انواع اهلیت -1

. است سزاواری و شایستگي امری، برای صالحیت و لیاقت داشتن معنای به لغت در اهلیت 
 شخص قانوني انایيتو از است عبارت نیز حقوقي اصطالح در اهلیت ذیل واژه( بي تا،)معین، 
 حق، اجرای اهلیت و تمتع اهلیت حق، شدن دارا توانایي. حق اجرای یا شدن دارا برای

 .(260، ص 1390)احمدی، شود مي نامیده اسیتفا اهلیت
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 :دانسته است متصور انسان برای را استیفا و تمتع اهلیت،اهلیت نوع دو قانون مدني

 تمتع اهلیت :الف

 توانایي و صالحیت معني به همگي استحقاق، و تملک اهلیت یا حق شدن دارا اهلیت      
 از دارد؛ انسان زندگي مراحل به بستگي اهلیت این که است حق شدن دارا برای شخص

( هابدی و هاخوبي تشخیص) تمیز، دوران اهلیت طفولیت، دوران اهلیت جنین، اهلیت قبیل
 آغاز ناقص طور به و جنیني دوران از نانسا اهلیت حقیقت در. رشد اهلیت و بلوغ اهلیت

 حقوق، بودن دارا برای اهلیت .(1393) روزنامه حمایت،  رودمي تکامل سوی به و شودمي

  36و قانون مدني ایران  956 ) موادشود مي تمام او مرگ با و شروع انسان شدن متولد زنده با

 دارای حقوق  و فقه در جنین. است تمتع اهلیت جنیني، زمان در اهلیت از منظور .افغانستان(
 تقسیم باشد، دیگران ارث از مانع شدن، متولد صورت در جنین اگر. است ارث مانند حقوقي

 و باشند داشته ارث تقسیم به تمایل وراث اگر صورت،این غیر در. آیدنمي عمل به ارث
 جنین حال تا د.بگذارن کنار پسر، دو اندازه به سهمي باید باشد، نشده متولد جنین هنوز

 چه اگر دختر؛ یا است پسر متولدشده طفل کهاین یا شودمي متولد زنده آیا که شود معلوم
 میسر هاجنین تعداد چنینهم و جنین جنسیت تشخیص پزشکي، علم پیشرفت با امروزه
 ارث از مانع شود، متولد وراثت قابل اگر که باشد حملي مورث، موت حین در گاه هر .است
 و شود معلوم او حال تا آیدنمي عمل به ارث تقسیم شود،مي دیگر وراث از بعضي یا تمام
 کنند، تقسیم را ترکه بخواهند هاآن و نباشد وراث سایر از یکهیچ ارث از مانع حمل اگر
 حصه و گذارند کنار باشد، طبقه همان از پسر دو حصه مساوی که ایحصه حمل، برای باید
)ماده  شود معلوم حمل حال تا است( شدهرعایت و شده داشتهنگه) عاتمرا وراث از یک هر

 .قانون مدنی ایران( 878

 بر مشروط شود؛مي متمتع مدني حقوق از دانان بیان کرده اند که حملای از حقوقعده    
 است تمتع اهلیت دارای شود، متولد زنده که شخصي هر بنابراین .شود متولد زنده کهاین
 انسان هر» که چرا کند؛ استیفا را خویش حق بتواند که نیست معني بدان موضوع این اما

 کهاین مگر کند، اجرا را خود حقوق تواندنمي کس هیچ اما بود، خواهد مدني حقوق از متمتع
 .(1393)روزنامه حمایت،  باشد داشته قانوني اهلیت امر، این برای

 استیفا اهلیت :ب

 داشته استیفا اهلیت باید درآورد، اجرا مرحله به را خویش حق دبتوان شخص کهاین برای   
 قانوني الزم شرایط داشتن با ادا اهلیت و حق اجرای اهلیت استیفا، اهلیت از منظور. باشد
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 و عاقل بالغ، باید شوند، محسوب دارنده اهلیت متعاملین کهاین برای این، اساس بر. است
سن رشد هجده سال  مدني، بیان کرده است: قانون 39 ماده دلیل همین به .باشند رشید

دارای  شخص رشید در حالت صحت عقل در اجرای معامالت، مکمل شمسي مي باشد.
با توجه به این ماده قانوني هر شخص که سن هجده را  .شوداهلیت کامل شناخته مي

نخواهدبود. صحیح  هرنوع عقد را که منعقد کند، تکمیل نکرده باشد، اهلیت کامل نداشته و
 اهلیت، عدم واسطه به را نیستند رشید یا بالغ، عاقل که اشخاصي با معامله طورو همین

 .(68، ص 1391 )رسولي، داندمي باطل

 اهلیت مبنای( ۲

 عرصه به پا و شد کامل انسان کههمین است، بودن انسان تمتع، اهلیت حقوقي مبنای
 داشتن استیفا، اهلیت مبنای اما .کندمي بکس را حقوق شدن دارا توانایي گذاشت، زندگي

 ةاراد به نیاز خویش، حقوقي اعمال و معامالت برای انسان ؛که چرا. است درک و تمیز قوه
قانون  ۴0ماده  .است موجود تمیز دارای اشخاص در فقط انشایي ةاراد این و دارد انشایي

 معتوه بودن یا جنون، سن،شخصي که از نگاه صغر  که:مورد ذکر نموده است این مدني در
که به سن هفت سالگي تواند معامالت حقوقي را انجام دهد. شخصينمي ممیز باشد، غیر

 گردد.نرسیده باشد غیر ممیز محسوب مي

 خاصي اهمیت دارای و دارند ارتباط جامعه مصلحت با اهلیت، به مربوط قواعد جاییکهآن از
 بنابراین شوند؛مي محسوب عمومي نظم به طمربو و آمره قواعد از قواعد این هستند،

 .کرد توافق آن خالف بر تواننمي
 شرط به وی کامل والدت با انسان شخصیت ـ1 که است شده بیان مدني قانون 36 ماده
 .یابدمي انجام وفات و با غازآ بودن زنده

 .است نموده تصریح نآ بر قانو که باشدمي حقوقي دارای جنین ــ2

 دادبیمه قرار در اهلیت (3

  شرایط و  ولــاص ودـعق سایر مانند پس عقد یک بیمه که است این هویداست چهنآ
 که بیمه قرارداد در اهلیت بررسي به اینک؛. پذیردمي را دادها قرار و اعتبار صحت بر حاکم
 .پردازیماست، مي شونده و بیمه کننده بیمه اهلیت شامل

 کننده بیمه اهلیت (3-1

 که است حقوقي جمیع دارای حکمي شخص است: داشته مقرر 3۴1 ماده در مدني قانون
 .باشد حقیقي شخصیت وابسته به که حقوقي گردیده، مگر تعیین قانون توسط
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 پس، .است کننده بیمه حکمي شخص که و دریافتیم داشتیم کننده بیمه از تعریف قبالً
. باشدمي اهلیت د، داشتنشومي بیمه  های شرکت تشکیل تحقق باعث که شرایط از یکي

 در است را کرده تعیین ایبیمه عملیات مجوز برای صدور بیمه قانون که را شرایطي نآو 
 .است مالیه وزارت از جواز اخذ و یا داشتن موارد نآ از یکي .باشد داده جا خود

 شخصي کننده بیمه که است کرده تبیین صراحت به 2 فقره 3 ماده در بیمه قانون در
 .نماید مي مالیه از وزارت را فعالیت نامه وجواز تاسیس قانون احکام مطابق که است يحکم

 مطابق مختلط و خصوصي بیمه های شرکت است: شده مقرر قانون این 11 ماده2 فقره در
 این احکام مطابق هانآ فعالیت نامه و جواز ایجاد خصوصي گذاری سرمایه قانون احکام
 .گرددمي صادر همالی وزارت طرف از قانون

 مکلف بیمه قانون 12 ماده حکم طبق باشند ایبیمه شرکت جواز اخذ به مایل کهکساني
 :باشندمي ذیل تشریفات از پیروی به

 بدل در و حکمي حقیقي شخص خواست در اساس به فعالیت نامه جواز اخذ برگه ـ1فقره
 مالیه وزارت طرف از ولتواردات د حساب به افغاني (2500)و پنجصد دوهزار مبلغ تحویل

 .گرددمي صادر

 اخذ برگه است ، مکلف قانون این یازدهم ماده 2 فقره مندرج دهنده خواست در -3فقره
 :نماید ارائه مالیه وزارت به و باشد، تکمیل مي ذیل مطالب حاوی که را شده

 شرکت عنوان ـ1

 مدیره و هیئت شرکت اصلي اعضای درسآو  اسم ـ2

 نآ مسئول نماینده ونام افغانستان در شده تثب دفتر ادرس ـ3

 و دارایي سرمایه اندازه ـ۴

 شرکت و مدیران داران سهم شهرت درباره کافي معلومات ـ5

 ضرورت مورد معلومات سایر ـ6

 ذیل اسناد ارائه به مکلف قانون این یازدهم ماده 2 فقره مندرج کننده خواست در -۴ فقره
 :باشدمي

 شرکت دهش تصویب اساسنامه ـ1

  خسارت جبران تحویلي و معلومات  کاری پالن تشکیل، ـ2

 و مالیه صکوک نمبر ـ3

 ضرورت مورد اسناد سایر ـ۴
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 در را فعالیت و اهلیت جواز هاگردد، شرکت رعایت باال موارد کهصورتي در نتیجه، در
 .یابندمي

 نامه جواز طبق که کند صادر را اینامه بیمه یا منعقد را ایقراردادبیمه شرکتي پس، اگر
 فوق موارد نباشند، صدور حقوقي عمل چنین انجام به مجاز خود اساسنامه یا صالحیت

 .(87ص ، 1394)رضایی،  بود خواهد اعتبار از عاری

 شونده بیمه اهلیت (۲-3

 شاملهم شونده بیمه که است کرده بیان تمام وضاحت به شونده بیمه تعریف در بیمه قانون
 .گرددمي حقیقي شخص شامل هم و حکمي شخص

 کهاین و یا کندمي اقدام خود شخص که نیست این در تفاوت بیمه انواع از یکي اخذ برای
 را بیمه قرارداد انعقاد و توانائي حقوقي اهلیت دارای باید شونده بیمه پس، .دهدمي وکالت
 .باشد داشته

 به که است باشند، الزم ردادگیری، قرا قرار طرف به مایل  کهصورتي در حکمي اشخاص
 قانون و توسط بوده ذیربط مراجع از فعالیت جواز و دارای ، تاسیسمربوط قوانین احکام

 قانون مدنی افغانستان( 544)ماده  .باشد نشده شناخته االهلیت مسلوب

 باشند، شرط حقیقي اشخاص شونده بیمه یعني بیمه؛ قرارداد طرف هرگاه طورو همین
 قانون 5۴۴ ماده طبق بر و گرنه باشدمي کامل استیفا اهلیت دارابودن هانآ برای ضروری

 خواهند را بیمه عقد توانائي صورت در صرف ناقص اهلیت دارنده حقیقي اشخاص مدني
 .باشد شان سود به کامالً که داشت

 اهلیت اینکه دارد، مگر را شخصي اهلیت عقد هر: است شده مقرر مدني قانون 5۴2 ماده در
 .باشد محدودشده یا قانون سلب توسط وا

تصرف سفیه یا شخص مبتال  است: گردیده مشعر نیز مدني قانون5۴6 ماده در گونهو همین
 باشد.ت صغیر مياتابع احکام تصرف به غفلت بعد از ثبت قرار مبني بر حجر،

 هنگام رد گان کننده بیمه است الزم که اند گفته 5۴2 ماده ذیل در دانانحقوق از شماری 
بیمه،  متقاضي و توانایي اهلیت ایمسئله به شونده بیمه سوی از ارائه بیمه پیشنهاد ارزیابي

 و صدور امضاء نان، ازآ اهلیت عدم اثبات صورت و در کرده دقت قرارداد انعقاد بر مبني
 لباط خالف، قراردادبیمه اثبات صورت در کهد، چوننبورز ءابا قرارداد تنظیم یا نامه بیمه
 .شودمي
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و  اجرا و قراردادبیمه انعقاد در عاقدین اهلیت بحث درکلي؛  گیری نتیجه یک در پس
، صص 1390 )احمدی،گردد مي پیروی و بیمه مدني، تجارت حقوق کلي اصول ن، ازآ انحالل

 .به بعد( 261
 

  فقدان عیوب رضا :ج

نیاز  عیوب رضا وجود ندارد؟ یا واقعاًآدازیم که در عقد بیمه ن بحث بپرکه به اینآقبل از 
را در قرارداد بیمه رضا و قصد در قرارداد ها بپردازیم، تا جایگاه آناست که تا به بررسي 

 دریابیم.

 رضا (1

 در) حقوقي اعتبارات با رابطه در است آدمي موافق چیزهای تصدیق و تصور رضا ءمنشا
 سیر پایان ءانشا قصد پس. ستا ءانشا قصد همانا رضا هیجان اوج نقطه( ایقاعات و عقود

 ولي نیست ءانشا قصد عین رضا،. است خط پایان نقطه، که طورهمان است رضا نفساني
 نیست. رضا از جدا هم ءانشا قصد

 

 قصد (۲

 عقود در حقوقي اثر ایجاد برای اعتباری علت که است قصدی مدني حقوق در ءانشا قصد
 از کاشف به مقرون که است نفساني رضای هیجان اوج نقطه ، انشا قصد. است ایقاعات و

 جدا آن از کلي به و شود مي گفته رضا اخیر قسمت به انشا قصد پس. است نتیجه قصد
 مبني است یکدیگر از دو آن جدایي در ظاهر که رضا و قصد که رضا و قصد عبارت. نیست

 یکي رضا و دقص که نیست معنا بدین بیان این البته .(1388)جعغری لنگرودی است خطا بر

 یکدیگراند از منفک...  و شرایط و آثار نظر از رضا و قصد آمد خواهد که طورهمان بلکه است
 .است خود به مخصوص آثار دارای یک هر و

 نامند انشایي اراده را آن گردد حقوقي آثار یا اثر ءمنشا اگر نیز اراده که دانست باید چنینهم
 ایقاعات و عقود در فقط( انشا قصد) انشایي اراده. است انشا قصد همان معني این در که

)جعفری لنگرودی،  ندارد وجود انشایي اراده ، شهادت دعوی ، اقرار در مثال و دارد وجود

1378) . 

 اراده( روانی فعالیت) عقلی تحلیل نظر از رضا و قصد (3

 آن تحقق هب منجر انجام سر تا شودمي طي مراحلي معامل ذهن در عقد، هر ایجاد برای
  شود:مي عقد
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  تصور و خطور یک( مرحله
 قهری تصور، یا خطور. کندمي خطور معامل ذهن به عقد آن انجام تصور ابتدا مرحله این در

 خطور تا دیگر مراحل نیز آن از قبل و خطور اراده آن الزمه باشد، ارادی اگر که چرا ؛است
 خطور، که پذیرفت باید ؛لذا. شودمي لسلتس موجب که یابدمي ادامه منوال همین به و دیگر

 .است قهری

  سنجش مرحله دو( 
 از راآن و دهدمي قرار سنجش مورد را نظر مورد عقد فرد مرحله، این در تصور، از پس 

 .کندمي ارزیابي زیان و سود نظر

  تصمیم و رضا سه( مرحله
 خود های خواسته با مطابق یا خود سود به را معامله فرد، کهصورتي در ارزیابي، از پس 

 مي عقد انعقاد به تصمیم و گیرد مي شکل عقد این انجام به رغبت و میل او در بداند،
 .است آینده در عقد ایجاد برای رواني آمادگي یک صرفا تصمیم این. گیرد

  قصد یا تصمیم اجرای چهار( مرحله
 واقع را معامله و بخشدمي فعلیت است کرده قصد که چهآن به معامل مرحله، این در 

 .سازدمي

 رضا و قصد بر مترتب آثار (4

 معنای بیان نیز و دو آن دقیق حدود و حد تعیین و رضا و قصد مفهوم و معنا بیان از پس
 نیز و رضا و قصد از یک هر بر مترتب آثار اکنون مرتبط، مباحث سایر و آن انواع و اراده

 .شودمي بررسي رضا و قصد از کاشف موضوع

 حقوقي، عمل هر تحقق برای ؛شد بیان اراده تکون رواني سیر مبحث در که گونههمان
 رضا به نوبت شد تکمیل سنجش، کههنگامي سیر، این در. شود طي مراحلي است الزم
 وجود به حقوقي عمل تحقق برای نفساني کیف یک انسان در که است حالتي رضا. رسدمي
 و عقد ایجاد باعث هرچند عقد در رضا. دهد انجام را عمل آن که شودمي مصمم و آیدمي

 وجود برای است ایپیشینه آن وجود لکن ،شودنمي حقوقي عمل آمدن بوجود و تحقق
 بوجود تصور است، نیامده وجود به رضا که مادام اراده سیر رواني تحلیل در و ءانشا قصد
 نباشد بین در رضایي هیچ يکل به که است این منظور البته) است محال انشاء قصد آمدن

 قرارداد مانند خاصي موارد در اگر ،دیگر سوی از و.( است جدا... و فضولي قرارداد بحث و
 وجود به ناقص رضای و مکره انشاء قصد نتیجه در کهعقدی شود معیوب رضا اکراهي،
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 در، اما ردآونمي وجود به را عقد رضا، هرچند ؛دیگر بیان به. بود خواهد نافذ غیر است آمده
 .دارد نقش آن صحیح و کامل وقوع

 داشته وجود باید عقلي تحلیل نظر از عقد یک تحقق برای کهسومي مرحله که شد بیان
 حقوقي، عمل انجام برای فرد شدن مصمم و مرحله این گذشت از پس. است رضا باشد،
 مراحل در که چهآن شخص مرحله، این در. شودمي انشاء قصد نام به دیگری مرحله وارد
 محقق را است گرفته آن انجام بر مبني را خود نهایي تصمیم و کرده ارزیابي و تصور قبلي
 عمل یک انجام بخش ترینمهم حقوقي عمل انشاء واقع در. کندمي ءانشا را آن و سازدمي

 واقعیت آن به و سازدمي را نظر مورد عمل که است بخش این چراکه است حقوقي
 قبلي، مراحل و آوردمي بوجود را حقوقي عمل که است ءانشا قصد این پس. بخشدمي

 در طرفین از یکي انشاء قصد اگر که است روازاین. اند مرحله این برای مقدماتي همگي
 در نیز و(سفیه معامالت مانند) دانیم مي باطل را معامله آن باشد، معیب حتي معامالت،

 فقط و( صوری معامالت مانند نه) واقعي باید حتما هک گویند مي انشاء قصد یا اراده اوصاف
 .شود بیان( شوخي مانند) دیگری قصد نه و حقوقي عمل ایجاد قصد به

 قصد یکي: است الزم امر دو عقد، هر انعقاد برای که آیدمي بر گونهاین ؛باال توضیحات از
 و قصد این بر تدالل کهچیزی دیگری و شود مي تعبیر حقیقي اراده به آن از که رضا و

 به را عقد دیگری، بدون دو این از یک هر که انشایي یا خارجي اراده همان یا کند رضا
 رضای و قصد بدون را عقدی قبول یا ایجاب الفاظ کسي اگر کهچنان آورد،نمي وجود

 کهاین بدون کند اراده را عقدی انشاء کسي اگر نیز و آیدنمي وجود به عقدی بگوید، حقیقي
 .شودنمي واقع عقدی بفهماند، او به را خود مقصود یا بگوید چیزی مقابل طرف به

 وقوع برای و است یکدیگر حقیقي اراده از طرفین اطالع الزمه انشایي، اراده وجود عقود، در
 و نیست مقابل طرف به نیازی که ایقاعات در اما دارد ثبوتي جنبه کاشف. است الزم عقد
 کاشفي اگر و نباشد کاشف به هم نیازی رسدمي نظر به. آوردمي وجود به راآن نفر یک اراده

 طرف به را خود اراده وسیله بدین کننده ایقاع یعني )؛دارد اعالمي جنبه یا باشد بین در
 رسیدگي مقام در تا باشدمي گواهان اطالع برای یعني) اشهادی جنبه یا و( کند مي اعالم

 وجود ،بنابراین. دارد اثباتي جنبه کاشف این حالت، دو هر رد و( شود استفاده هاآن وجود از
 باشد کرده آن وجود به تصریح گذارقانون که مواردی در ،مگر است زائد ایقاع برای کاشف
 .به بعد( 181، ص137۴)امامي،  طالق مانند
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 آن آثار و رضا و قصد فقدان (5

. آموختیم را هاآن و دادیم قرار سيررب و بحث مورد را رضا و قصد معنای و مفهوم جااین تا
 و عیوب تا داریم این بر جا سعياین در. گرفتیم فرا نیز را یک هر بر مترتب آثار چنینهم

 بررسي مورد را هاآن از یک هر وجود عدم بر مترتب آثار نیز و رضا و قصد فقدان موارد
 تواندمي آنها شمول دامنه و دان گسترده مفاهیمي رضا و قصد که جاآن از البته. دهیم قرار
 رضا و قصد عیوب عنوان به قانون در که مواردی و شایع و غالب موارد به؛ لذا باشد زیاد
 .پردازیممي است شده ذکر

 نباشد، ، قصد معامله، در اگر کند،مي ایجاد را عقد مفاد قصد، که جاآن از گفت باید مقدمتاً
 عقد ؛لذا و نیامده وجود به مفهومي هیچ واقع در است، نشده ایجاد ذهن در آن مفاد چون
 کامل فقدان دیگر سوی از... .  و صوری معامله و مست و دیوانه معامله مانند است باطل
 امری تواند نمي نپردازد تصدیقث و انتخاب به ذهن تا زیرا دارد مالزمه قصد نبودن با رضا

 .به بعد( 219صص  بي تا،)کاتوزیان،  کند ءانشا را
 

  رضا فقدان (1-5

 صورتي در نیز اراده حاکمیت اصل. دارد واقعیت از انسان که است نادرستي پندار اشتباه،
 این غیر در و باشد منطبق فاعل، رضای و قصد با شود مي واقع آنچه که است جاری

 .(85، ص 1391 )رسولی، ( یقع لم قصد ما و یقصد لم وقع ما)  گفت باید صورت

  معامله موضوع در اشتباه : الف

 صفات، این. کندمي جدا اموال، سایر از راآن که است صفات از ایمجموعه مال، هر 
 که فرعي برخي، و اند اصلي و اساسي مال، آن تعریف برای برخي و دارند فرعي و اصلي

 دو اصلي، یا اساسي اوصاف تعریف برای. اند اصلي یا اساسي اوصاف همین ما مقصود

 : تاس مطرح نظریه

 نظر اساس بر مال هر اساسي و اصلي اوصاف مکتب، این در: نوعي یا مادی مکتب ـ1

 .شودمي مشخص عرف،

 مشترک قصد اساس بر مال، هر اساسي و اصلي اوصاف مکتب، این در: شخصي مکتب ـ2
 .شودمي مشخصقرار داد  طرفین

 طرف، دو تراضي با عرف، حکم شاید؛ زیرا است ترقبول قابل ما حقوق در ،اخیر مکتب
 اوصاف به راجع عقد طرفین مشترک قصد دید، باید مورد هر در نتیجه در. باشد مخالف
 ؟چیست معامله مورد اساسي
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 معامله طرف شخص در اشتباه :  ب

 اوصاف از وصف در یا شخص در غلطي )هرگاه: است داشته مقرر قانون مدني 565 ماده
 انعقاد عمده سبب کننده عقد وصف یا صیتشخ که نحوی به.باشد شده واقع کننده عقد

 ( شود.مي پنداشته اساسي غلطي چنین؛ باشد بوده دقع
 عدم یا صحت در تاثیری طرف، شخصیت معوض، عقود در معموالً گفت باید باره این در

 طرف از و باشد نظر مد او خاص ویژگي یا تخصص که مواردی در مگر ندارد عقد صحت
 موجب معامله طرف شخصیت که است این بر فرض معموالً معوض غیر عقود در دیگر
 از فردی است شده باعث که است بوده او هایویژگي و صفات و است شده عقد وقوع
 .(2۴۴، ص 1390) احمدی،  بگذرد خود منافع

 اشتباه تاثیر شرایط :ج

 طغل در که شخصي :است کرده مقرر چنین اشتباه شرایط مورد قانون مدني در 563 ماده
 نیز وی مقابل طرف  که نماید مطالبه را عقد فسخ تواندمي شرطي به گردید، واقع اساسي

 نآ به توانستمي سهولت به کهاین یا و بوده واقف غلطي از یا واقع شده غلطي عین در
 شرایطي دارای باید کند ایجاد خلل قرارداد صحت در اشتباه، کهاین پس، برای .گردد واقف

  شد:با زیر شرح به

 انجام از بود،مي آگاه حقیقت از کننده اشتباه اگر شود ثابت که است این شرط اولین  -
 طرفین محرک متعددی، عوامل قرارداد، هر در که توضیح بدین کرد؛مي خودداری معامله
 عوامل از مشتبه امر کهصورتي در. اصلي برخي و فرعي برخي باشد؛مي قرارداد انعقاد برای

 مشتبه، امر دیگر، عبارت به. است قرارداد نفوذ یا صحت عدم در موثر باشد، اصلي محرک
 .شود آن صحت در خلل موجب تا باشد عقد عمده علت باید

 امری در اشتباه یعني. گیرد قرار طرفین مشترک قصد قلمرو در ضمناً یا صراحتاً باید اشتباه
 ایمغازه به فردی اگر ؛مثالً. اشندب آگاه از طرف دو هر و باشد مفروض یا شده بیان که باشد

 بخرد، است اصل که پندار این به را بدلي طالی بنددست و برود فروشدمي جاتبدلي که
 به را خود مطلوب کهاین یا برود فروشي طال به اگر بلعکس. باشد اشتباه مدعي تواندنمي

)رسولی،  کند اشکال اندتومي کند دریافت را بدلي بنددست این، وجود با و بگوید فروشنده

 .(90، ص 1391
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 اکراه (6

 است مشروعي نا و عادی غیر فشار از عبارت اکراه:  گویدمي اکراه مفهوم در کاتوزیان دکتر
 تصمیم آزادی و شودمي وارد او به حقوقي عمل انشاء بر شخص ساختن وادار منظور به که

 .گیردمي او از را گرفتن

- مي تصمیم هرچند که باشد شده داده قرار شرایطي در فرد که است این اکراه از منظور
 چنین انجام به حاضر بودمي عادی شرایط در اگر اما کندمي قصد را عقد انجام و گیرد

 عامل اکراه، در. است متمایز اضطرار با اکراه که داشت توجه باید البته. شدنمي ایمعامله
 گرفته تأنش بیرون محیط از عامل این هرچند راراضط در اما است بیروني انگیزه، و محرک

  .گیردمي معامله انجام به تصمیم شرایط، سنجش با که است معامل خود ولي است

 قانون مدني به تعریف اکراه پرداخته است: 551 ماده

 رضایت نآ به که عملي اجرای به حق، بدون شخص، گردانیدن مجبور از است عبارت اکراه
 .باشد معنوی یا مادی اهاکر خواه ؛ندارد

 اکراه قرار ذیل است: دهنده تشکیل بر اساس تعریف قانون مدني عناصر

  مادی عنصر( الف
 خاطر به مکره تا باشد گرفته انجام کننده اکراه جانب از عملي باید که است معنا بدین 

 و داردن تاثیری عمل خود هرچند. کند معامله انجام به اقدام تهدید، یا عمل آن از ترس
 که دانست باید اما شودمي عقد نفوذ عدم موجب که است عمل از ناشي اضطراب و ترس
 گرفته صورت او سوی از آمیزی تهدید عملیات کهاین بدون کسي از معامل ترس صرف
 نیست، ضمني اکراه نفوذ عدم از مانع امر این البته. دانست اکراه مالک تواننمي را باشد
 بدون دیگری شخص طرف از حتي یا و ضمني صورت به دید،ته است ممکن که چرا

 نسبت باید اکراه این که شد متذکر باید چنینهم. باشد گرفته صورت معامله طرف دستور

 .باشد گرفته صورت شنزدیک بستگان یا مکره آبروی و مال و جان به

  معنوی عنصر( ب
 به شود تهدید فردی اگر بنابراین. باشد گرفته صورت مشروع غیر امری به باید اکراه یعني 

 شده واقع صحیح قرارداد، و نیست عقد نفوذ مانع تهدید این قانوني، یا مباح امری انجام
 .شکایت نامه دادن محکمه و به رجوع مانند است،

. پردازیممي ندارد وجود قصد که مواردی و قصد عیوب به حال رضا، عیوب بررسي از بعد
 باطل کل به قصد، داشتن عدم خاطر به را مجنون و ممیز غیر یرصغ معامالت گذار،قانون
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 پختگي و رسیدگي دماغي، قوای نظر از افراد این که است این بر فرض زیرا داند، مي
 فقط قصد اختالل موارد که داشت توجه باید البته. کنند قصد توانندنمي و ندارند را کامل

 شدید اعتیاد و وحشت و کهولت بیهوشي، مستي، بلکه شودنمي محدود فوق، مورد دو به
 .باشدمي جنون مانند و است اراده و عقل زوال باعث مواردی، در... و

 او هایگفته و است غریزی صرفاً او حرکات و اعمال ؛لذا و است عقل فاقد دیوانه، شخص

 .است ارزش بي و پوچ نیز

 این علت. است حجر موجب باشد که یدرجه هر به دارد. جنون، متفاوتي حاالت جنون،
 در آن آثار و حقوقي اعمال شناخت توانایي و انشاء قصد نبودن مدني، قانون در وضعیت

 داشتن نیازمند نیز اراده و کامل اراده نیازمند حقوقي، عمل انجام ؛زیرا است مجنون نزد
 تواندنمي دیوانه چنینهم. باشدعقل مي فاقد دیوانه که است دیگری شرایط و سلیم عقل
 زایل مخدر مواد که کساني یا مست افراد معامالت. دهد انجام حقوقي اعمال دیگران، برای
 باطل مجنون، معامالت همانند قصد، وجود عدم دلیل به نیز اند کرده استفاده عقل کننده
 .است

 : کرد تقسیم بخش سه به را آنها معامالت باید ادواری، مجانین مورد در
  صحت التح در معامالت( الف 
 جنون حالت در معامالت( ب 
 .مشکوک دوره معامالت( ج 

 آنها معامالت باشد، شده ثابت آنها دماغي اوضاع صحت که افاقه یا صحت دوران در
 .است باطل آنها معامالت جنون، دوران در .است صحیح

 ثباتا به نیاز هاآن افاقه و صحت و گذارد آنها جنون بر را اصل باید مشکوک، دوران در
. است بالاثر و باطل است، نشده ثابت هاآن افاقه که مادامي دوره، این معامالت ؛لذا. دارد

 در تصرفي هیچ تواندنمي جنون حال در ادواری دانان به این باور اند که مجنونحقوق
 مجنون که حقوقي اعمال لیکن .خود قیم یا ولي اجازه با ولو بنماید خود مالي حقوق و اموال

 قهااف پس. باشد مسلم او افاقه کهآن بر مشروط است نافذ نمایدمي افاقه حال در ریادوا
 .قانون مدنی افغانستان( 1228)ماده  شود اثبات باید

 نیازمند حقوقي، عمل انجام ؛زیرا است باطل مجنون، همانند ممیز غیر صغیر حقوقي عمالا

 ؛لذا و کند قصد تواندنمي تمیز، قوه نداشتن خاطر به ممیز غیر صغیر و است انشاء قصد
 بالعوض معامالت به ناظر ممیز، غیر صغیر اهلیت عدم این. دهد انجام ای معامله تواندنمي
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 مباح اموال در او تملکات که دانست باید چنینهم و باشدمي نیز اوست نفع به تماماً که او
 که کندنمي تفاوتي نباشد، کار در قصدی و اراده که هنگامي که چرا نیست مملک نیز

 آید.نمي وجود به چیزی حال هر در و نه یا باشد او نفع به کامالً تصرف یا معامله

قراردادبیمه  در که است نادر بسیار که اند کرده بیان حقوق در مقام نتیجه گیری؛ علمای 
 چون گردد، ، معیوب و غبن و فریب اکراه علت  به در بیمه قرارداد طرفین اراده و یا رضا

 همراهي را شونده بیمه شخص معموالً که است و رغبت میل جااین در اساسي بحث
 تحمیلي وضع شروط به باشد ممکن که نحوی به بیمه شرکت کهاین به توجه و با .کندمي

 متوسل ندارد، شده بیمه حادثه وقوع در اثری آن از مخالفت که نامه بیمه در عادالنه و غیر
 .کرد نخواهد و غبن، توسل فریب حوظ، بهمل این شود، رویمي

 خواهد کننده گردد، بیمه دچار اساسي اشتباه به موارد از در بسیاری ممکن که طرفي البته
 صحیح غیر و معلومات بزند کاری پنهان سلسله یک به دست شونده بیمه مانند، اگر .بود

 اساسي معرض در کننده مهبی حالت این نگردد، در اقامه وی نیت سوء بر دهد و دلیلي ارائه
،  نادرست اطالعات ارائه یا کتمان همین کهاین بر مشروط گیرد، البتهمي قرار اشتباه ترین

 .  باشد نموده بیمه قرارداد انعقاد به وادار را او
 

 گفتار دوم: موضوع قراردادبیمه

 هر برای) :است کرده بیان و یافته اختصاص عقد موضوع به راجع مدني قانون 579 ماده
 عقد حکم و قابلیت شده داده نسبت نآ به عقد که موضوعي عقد، وجود از ناشي وجیبه نوع

 حقوق سایر یا ، منفعت دین عین ا ر عقد موضوع. شودمي پنداشته باشد، حتمي داشته را
گرفته  قرار عقد موضوع عمل یک امتناع یا اجرا چنانتواند، هممي داده تشکیل مالي
 ذکر شده ماده از که است این گویندمي بیمه عقد باره در دانانحقوق چهنآ تواند.(مي

است:  برشمرده گونهاین را بیمه عقد موضوع 7 فقره 3 ماده در بیمه قانون .گردد پیروی
اشیاء،  یا گردیده معلولیت یا مرگ به معروض که و حیوان انسان بیمه، حیات موضوع
 شود.مي خسارت و اسیب به اجهمو که است مشتری های و ملکیت اجناس

 برابر در بیمه: است مقررنموده بیمه موارد عنوان تحت گذارقانون بیمه قانون ۴ ماده در
 :ردیگمي صورت تيآ وخطرات حوادث

 هانآ های محموله یا بحری زمیني، هوایي، ونقل حمل وسایط بر که وخطراتي حوادث ـ1
 .گرددمي وارد
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 .نمایدمي تهدید را جسمي سالمت و صحت که سرقت و حریق خطرات و حوادث ـ2

  مترقبه غیر طبیعي حوادث ـ3

 ثالث شخص خطرات و نآ سیر از ناشي وحوادث نقلیه وسایط تصادم ـ۴

 .هانآ امثال و ساختماني صنعتي، موسسات در کار از ناشي خطرات و حوادث ـ5

 انتقال حین در نآ اتالف و نقد پول سرقت ـ6

 .اغتشاش و اعتصابات تظاهرات، جنگ، از ناشي راتخط و حوادث ـ7

 .ان از ناشي وخطراتي وحوادث بحری و هوایي زمیني، های مسافرت بیمه ـ8

 .گردد احساس هانآ نمودن بیمه ضرورت آینده در که خطراتي و حوادث سایر ـ9

 عقد وعموض آن 7فقره 3 ماده در گذارقانون که اند گفته دو ماده این ذیل در دانانحقوق
 .است بر شمرده رانآ از مصادیق ۴ ماده در و کرده تبیین را بیمه

 ذکر چنین اند و شده قائل فرق معامله و موضوع معامله مورد میان دانانحقوق از ایعده
 .قرارداد یا معامله موضوع نه شودمي پنداشته معامله و شي،  مورد مال که اند کرده

انتقال  به تعهد حقیقت در دهدمي شکل را معامله ضوعمو که چهنآ گویندمي ادامه در
 .(82، ص 1394)رضایی،  است کار انجام یا مالي حق و واگذاری مال تسلیم مالکیت و

 شوندنمي محسوب بیمه موضوع مالي حقوق یا مال نیز بیمه در؛ که شودمي این نتیجه پس
 در یابند،مي رسمیت شده بیمه عنوان به هم و اشخاص اند بیمه مورد و اشیاء اموال بلکه
 به قرارداد که است( خطر یا ریسک تامین) ایبیمه های معامله یا بیمه موضوع کهحالي
 مدهآ مدني قانون 580 ماده دربه بعد(.  59ص  بي تا،)بابایي، گیرد مي و شکل ایجاد نآ سبب
در غیر  از باشد،مج معین یا قابل تعیین و ممکن، موضوع وجیبه ناشي از عقد باید : است

 شود.ن عقد باطل پنداشته ميآ

 باید بیمه موضوع که باشدمي این یدآمي بدست قانوني ماده این از شرایط که از یکي
 گفته بودن معین مورد دانان درحقوق از است؛ یکي بودن معین شرط دومین .باشد ممکن
 همین. نباشد آن از تربیش و یا دوچیز بین مردد است این  بودن معین از مراد که است

 به باشد معین استصناع عقد مورد باید جادر آن .است مطرح هم استصناع عقد در موضوع
 بیان باید مشخصاً رود،مي نجار نزد و دروازه کلکین سفارش برای شخصي مثال؛ عنوان

 قابل شرط یک چنین هم بیمه عقد در .هردو یا دروازه و یا خواهد مي کلکین آیا که کند
و  هویدا طور به قراردادبیمه در باید گیرندمي قرار بیمه مورد که اموال مثالً .است بلورت

 .شود نگاشته صریح
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 باشد فروشي جواهر مغازه یک و محتویات ساختمان شده بیمه اموال اگر؛ مثال عنوان به
 که شود درج قرارداد در طوری شده بیمه محل درسآو   بیمه مورد دقیق مشخصات باید
 .گیرند قرار و تشخیص تفکیک قابل سهل ورتبص

 نباید که معناست این به نآو  یدآمي بدست فوق ماده از که است بودن مجاز سوم و شرط
 .قرار بگیرد عمومي دابآو  نظم و قانون با مخالفت در موضوع

 

 گفتار سوم: سبب قراردادبیمه 
 است اصلي مقصد از عبارت بسب دارد: دیدگاهي گونهاین سبب با رابطه در مدني قانون

 .است گرفته قرار نآ به رسیدن مشروع وسیله عقد که

وجود سبب مشروع در هر وجیبه، حالت اصلي پنداشته  است: مدهآ مدني قانون 593 ماده در
 ن موجود گردد.آمگر اینکه دلیل به نفي  شود،مي

 نیت به که است هدفي دیگر، جهت، تعبیر یا به سبب از مراد مدني، قانوني  به توجه با
 .کندمي اقدام اداری کار به ن، شخصآ به رسیدن

 رهگذر از انرا به ،نیل متعهد که است مستقیمي مقصود: از عبارت سبب ؛خالصه بصورت
 .(244، ص 1390،)احمدی است قرارداده خود،هدف تعهد

 که اند ردهک نظر اظهار و اند شده قائل تفاوت و موضوع سبب میان دانانحقوق از ایعده
 کهوقتي و تعهد ن، موضوعآ است؟پاسخ شده متعهد چیزی چه به صانع؛ شود سوال اگر

 شکل را تعهد ، سببقطعاً شنید خواهیم کهاست؟ جوابي شده متعهد صانع، چرا؛ شود سوال
 .داد خواهد

 خط باید صورت این در که باشدمي مخالفت عمومي در دابآو  نظم با اوقات  سبب گاهي
هرگاه  :است مدهآ قانون مدني 592 در ماده(. 174، ص 1390)رسولی،  کشید نآ بر نبطال

وجود نداشته باشد، عقد باطل پنداشته  داب عامه بوده یا اصالًآسبب وجیبه مخالف نظام و 
 شود.مي

 که خواهدمي شخص یک چرا ؛که بگوئیم پاسخ باید سوال این به سبب وضاحت برای
 و مقصد هدف به خواهدمي او چون که گفت خواهید جواب در ماًحت کند؟ منعقد قرارداد

 به خریدار تعهد کاال، همان تسلیم به فروشنده تعهد سبب که معنا به این .شود نایل خود
 .است کاال ثمن پرداخت

  تا شودمي متعهد که کننده بیمه مستقیم هدف هم ایبیمه قراردادهای در طورو همین
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 کهصورتي در پس، .این جز چیزی نه است بیمه حق یافت در قاًکند، دقی خسارت جبران
 .بود خواهد باشد، باطل سبب فاقد بیمه عقد

 افتاده اتفاق بیمه قرارداد انعقاد از قبل بیمه موضوع خطر اگر قانون بیمه 29 ماده براساس
 . است باطل کند، عقد دنبال باید رانآ شونده بیمه که سببي فقدان خاطر باشد، به

هر گاه بیمه شونده در اسناد بیمه مطالبي را درج : است داشته مقرر ماده این در گذارقانون
نموده باشد به نحوی که منجر به تغییر ماهیت خطر یا کاهش  جننموده یا خالف حقیقت در

تواند، قبل از وقوع خطر، خطر البیمه اضافي مطالبه نموده ن گردد، بیمه کننده ميآاهمیت 
 مسترد نماید. حق البیمه پرداخت شده را به بیمه شونده، نامه را فسخ نماید و یا بیمه

 .است باطل باشد عامه نظم قانون با مخالف کهقراردادهای تمامي 592و 590 مواد برطبق

داب آ نظام و اهر گاه موضوع وجیبه مخالف ب): است گونهاین مدني قانون 590 ماده متن
  شود.ميعامه باشد، باطل  پنداشته 

داب عامه آ هر گاه سبب وجیبه مخالف با نظام و است: شده شرح گونهاین 592 ماده و در
 وجود نداشته باشد، عقد باطل است. بوده یا اصالً

 را ذیل ساحات در گذاری سرمایه هم خصوصي های گذاری سرمایه قانون طورو همین
 :است نموده اعالم ممنوع

 ایهسته انرژی انکشاف ـ1

 نآ مشابه محالت سایر و خانه قمار تاسیس ـ2

  ورآ نشه مواد سایر و مخدر مواد تولیدـ 3

 .نباشد عمومي دابآو  و نظم قانون خالف باید قراردادبیمه سبب بنابراین،

 

 گیری نتیجه

در  برای تحقق قرارداد بیمه ارکان چون تراضي، اهلیت طرفین، موضوع و سبب نیاز است.
است که عبارت از: توافق دو یا چند اراده است. با توجه به این بیان مورد تراضي گفته شده 

 گردد.در مي یابیم که تراضي از طرف طرفین قرار داد بیمه ابراز مي
ی تبلور نموده است که در قانون مدني کشور جایگاه و نقش رضایت طرفین را به گونه

کي از شروط صحت عقد ن عقد باطل خواهد بود. چون قانون مدني کشور یآصورت عدم 
مده است: شرط آقانون مدني این گونه  505را تراضي عاقدین عنوان کرده است. در ماده 

 صحت عقد عبارت است از رضایت عاقدین بدون اکراه و اجبار. 
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 حقیقي شخص شونده است: بیمه شده تعریف شونده بیمه، بیمه قانون ۴ فقره 3 ماده در
 وکالتا یا اصالتا دیگری نفع به یا خود نفع به بیمه انواع از یکي اخذ که جهت است وحکمي

 .نمایند مي عقد را بیمه

 هم دادبیمه قرار که حکمي و هم باشد حقیقي شخص تواندمي هم شونده پس، بیمه
 شود. انجام شخصي از و وکالت نیابت به یا شخصاً تواندمي

د  و بتواند قابلیت اجرائي را دریابد، گیرکه قرارداد بیمه شکل قانوني را به خود بيبرای این
 نیاز است که طرفین در قرارداد، اهلیت داشته باشند.

  و شرایط اصول عقود سایر ؛مانند پس عقد است یک بیمه که است این هویداست چهنآ
 . پذیردمي را دادها قرار و اعتبار صحت بر حاکم

 باعث که شرایط از یکي پس، .است حکمي شخص کننده که بیمه دریافتیم کننده بیمه از
 که را شرایطي نآو . باشدمي اهلیت شود، داشتنمي بیمه  های شرکت تشکیل تحقق
 .باشد داده جا خود در است را کرده تعیین ایبیمه عملیات مجوز برای صدور بیمه قانون
 فقره 3 هماد در بیمه قانون در .است مالیه وزارت از جواز اخذ و یا داشتن موارد نآ از یکي

 احکام مطابق که است حکمي شخصي کننده بیمه که است کرده تبیین صراحت به 2
 .نمایدمي مالیه از وزارت را فعالیت نامه و جواز تاسیس قانون

 هم شونده بیمه که است کرده بیان تمام وضاحت به شونده بیمه تعریف در بیمه قانون
 .گرددمي حقیقي شخص شامل و هم حکمي شخص شامل

 هر برای :است کرده بیان و یافته اختصاص عقد موضوع به راجع مدني قانون 579 ماده
 عقد حکم و قابلیت شده داده نسبت نآ به عقد که موضوعي عقد، وجود از ناشي وجیبه نوع

 حقوق سایر یا دین، منفعت عین ا ر عقد موضوع. شودمي پنداشته باشد، حتمي داشته را
گرفته  قرار عقد موضوع عمل یک امتناع یا اجرا چناند، همتوانمي داده تشکیل مالي
 پیروی ذکر شده ماده از که است این گویندمي بیمه عقد باره در دانانحقوق چهنآ تواند.مي

 .گردد

بیمه،  موضوع: است برشمرده گونهاین را بیمه عقد موضوع 7 فقره 3 ماده در بیمه قانون
 و ملکیت ، اجناسءاشیا یا گردیده معلولیت یا مرگ هب معروض که  و حیوان انسان حیات
 باسبب رابطه در مدني قانون شود.مي خسارت و سیبآ به مواجه که است مشتری های
 رسیدن مشروع وسیله عقد که است اصلي مقصد از عبارت سبب دارد: دیدگاهي گونهاین
 .است گرفته قرار آن به
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سبب مشروع در هر وجیبه، حالت اصلي پنداشته  وجود : است مدهآ مدني قانون 593 ماده در
 ن موجود گردد.آکه دلیل به نفي مگر این شود،مي

 به که است هدفي جهت، ؛دیگر تعبیر یا به سبب از مراد باال، قانوني ماده دو به توجه با
 .کندمي اقدام اداری کار به ان، شخص به رسیدن نیت

 

 مأخذ و منابع

 کتب

مي ،حقوق وتعهدات با مطالعه تطبیقي در فقه مذاهب اسالمي ونظام احمدی، حمید بهرا -۱
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 بي نا. اول، ج ( 1388)تجارت، و مدني حقوق المعارف جعفر،دائره محمد لنگرودی، یجعفر -۴

 ( تهران، ناشر: گنج دانش.1387) حقوق، ترمینولوژی در مبسوط جعفر ، محمد لنگرودی، جعفری -5

   انتشارات دانشگاه تهران.ناشر: دهخدا، ،جلد سوم،  دهخدا، علي اکبر ، لغت نامه -6
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  زی ایران.دوم،تهران، بیمه مرکصالحي،چاپ 

  .انتشارات :امیر کبیر،تهران( ناشر:1381) عمید، حسن، فرهنگ فارسي عمید، -10
 (  چ: اول، ناشر: انتشارات کیهان.1371)عرفاني، توفیق، قراردادبیمه در اسالم، -11

شرکت سهامي  ( اشر:138۴) ایقاع(، -قراردادها –کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدني )اعمال حقوقي  -12

 .، تهران، چاپ دهمانتشار
 .تهران، چاپ چهارم، بیمه مرکزی ایران( 1378)کریمي،ایت،کلیات بیمه،  -13
کتاب اول ، ج (  1389)کریمي، ایت ، پرسش و پاسخ جامع بیمه ای ، پژوهشکده بیمه، تهران،  -1۴
1، 

 انتشارات: مجد، ناشر:چاپ سوم،( 138۴)مدني کرماني،عارفه ، حقوق بیمه،  -15
 1385شر میزان،چ اول ان(  1385) شخص ثالث( ی، محمدمهدی ، حقوق بیمه)مسئولیت ومحمد -16
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 درافغانستاندموکراسیتأثیرجریان های دینی بر نهادینه سازی

 
 1محمد رسول حسن یار

 چکیده
 اجتماعي و سیاسي ساختار در دموکراسي سازی نهادینه و دموکراسي های مؤلفه ترویج     

 راتیتغی خوش دست امروز تا خان اهلل امانشاه زمان از که است های ایده از یکي افغانستان
 در و زده سر ایده این از هایجوانه تاریخ از برهه هر در و شده متفاوتي تحوالت و

 در سازی دموکراسي حرکت و نهضت . است نموده کوب سر آنرا های جریانمقابل
 ایهارزش سازی نهادینه جهت در بنیادی اصالحات که شد آغاز زماني دقیقاً افغانستان

 اتاترک مصطفي توسط ترکیه و رضاشاه توسط ایران نشین؛ مسلمان کشور دو در دموکراسي
 تایخ از بیشتری قسمت مسلمان؛ مطلق اکثریت و سنتي جامعه باداشتن افغانستان. شد آغاز

 از اغلب که سیاسي فرهنگ از نوعي با و دین بر مبتني شاهي های نظام با را خود سیاسي
 بسر شده؛مي ایجاد جامعه، رهبری مرجعیت عنوان به دیني های نجریا و تشکالت سوی
 نهادینه بر را دیني های جریان گذاری تأثیر  تا ستا آن پي در تحقیق این .است برده

 به سیاسي های جریان میان نظری هایتفاوت یافتن با و نماید بیان دموکراسي سازی
 جریان اساسنامه مطلعه با گذاری تأثیر نتایج که یابد دست ها جریان تنوع و بندی دسته
 خواهد بدست آنها سیاسي های کار و ساز و عملي کارهایراه سیاسي، احزاب و دیني های
زمینه نهادینه  در سیاسي اصالحات در شودمي تحقیق این های فرآورده از که آمد

 .کرد استفاده افغانستان دموکراسي درسازی

 ساالری مردم دموکراسی،سازی نهادینه دینی،های جریان دموکراسی، :هاواژ کلید

 .سیاسی فرهنگ دینی، سیاست دینی،
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 مقدمه

 های زمانه از مردم انتخاب و اراده اساس به حکومتتشکیل و دموکراسي سازی نهادینه    
 زیادی های چالش با حال تا شدمي تداعي بشر ذهن در مردمي حکومت فکر که دوری
 تمامياساس افغانستان در سال هزار از بیش قدامت با دین کند،مي نرم پنجه و دست

 زمین سر این در دموکراسي های نهضت عمر از کهدرحالي تشکیل، را مردم این امورات
 ظاهر اساسي قانون تصویب با دموکراسي دهه در بار اولین آن استحاله و گذردنمي  مدتي
 بعد به جا این از تحقیق این در. شد شکیلت اجتماعات و احزاب تأسیس آزادی و شاهي

 در که اسالمي های نهضت و ها گروه احزاب تمامي به دیني های جریان اصطالح
 .گرددمي اطالق گرفته شکل مختلف های دوره طي افغانستان

 نهادینه روی سنگیني تأثیر دیني  های جریان که؛این دادن قرار مفروض با نگارش این   
 جریان از یک کدام کهواین تأثیرگذاری این و سقم سقل بررسي به داشته؛ دموکراسيسازی

 میان مصالحه و حلراه دریافت پي در است دموکراسي به نسبت تر متعادل رفتار دارای ها
 دهدمي سامان را مردم امورات گیرنده؛ تصمیم حیث به دین کهایجامعه در .باشدمي هاآن
 طبل بر که دیني های جریان و است پذیر تحقق چگونه اسيدموکر ندارد، هم کمي عمر و

 اهمیت .گذاردمي دموکراسي سازی نهادینه روی تأثیری چه کوبندمي  مدار دین حکومت
 نهادینه مانع که سازدمي مهمي عواملشناسایي به قادر را ما که است آن در حاضر تحقیق
 برین تحقیق این نویسنده خواست .شودمي افغانستان در دین آدرس از دموکراسي سازی
 در را دو این زیستي هم های زمینه و  دموکراسي با را دین سازگاری نسبت که است

 بیاورد بوجود را توانایي این نظام اندرکاران دست برای تا دکن تبیین افغانستان نام به اقلیمي
 مزایای از دهاستفا و دیني اساسي هایارزش حفظ) دموکراسي و دین میان تفاهم با که

 . ندنمای محقق را مطلوبي نظام(  دموکراسي

 در سازی نهادینه بر دیني های جریان تأثیر) موضوع این با ارتباط در تحقیق پیشینه     
 تبین با کشور نویسندگان اهتمام به متعددی آثار زمینه در ندارد، درازی عمر(  افغانستان

 که اند داده پاسخ شده مطرح التاسو با غانستاناف در دموکراسي و دین لمسای از مسئله
 اکرم محمد اثر دموکراسي و دین)) نام به است کتابي. گیریممي نام را آثار این از تعدادی
 نظری بصورت دموکراسي و دین ناسازگری و ی سازگار از کتاب این در((  138۴عظیمي

 های جریان عملي تاثیرات از اما شده بحث دموکراسي و دین مباني داشت نظرات در با
 است دیگری کتاب و است نیامده میان به سخن دموکراتیک های نهضت مقابل در دیني
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 این در(( 1392 شریفي علیرضا اثر افغانستان در دموکراسي گفتماني تحلیل)) عنوان به
 از هرمنوتیک و زباني تفسیر و تأویل به وموفهالکال گفتماني تحلیل از استفاده با کتاب

  تحکیم موانع)) عنوان تحت است دیگری کتاب .است پرداخته افغانستان دردموکراسي
 طالبان گروه روی تر زیاد اثر این در که(( 139۴  صالحي جواد اثر افغانستان در دموکراسي

 تحقیق این. است نشده گرفته نظر در برجسته چنانآن هاجریان سایر تأثیر و شده، تاکید
 دیني های جریان ؛کهاساسي سوال این به  سایرمنابع و هاکتاب این های تهیاف از استفاده با

 بر دیني های یانجر دهد؛مي را پاسخ این دارد؟ دموکراسي سازی نهادینه بر تأثیری چه
 بوده دموکراسي تحکیم بازدارنده عوامل از و داشته منفي تأثیرات دموکراسي سازی نهادینه

 متضاد و نامطلوب عنصر یک افغانستان در حاکم دیني های نجریا نظر از دموکراسي. است
 در با دانستندمي منتفي افغانستان جامعه در آنرا وجایگاه شده شمرده دیني های آموزه با

 جریان تمامي تاثیرات تا است آن بر حاضر تحقیق تالش و سعي  فرضیه این گرفتن نظر
 اصالحي کارهایراه و هدقراردا بررسي دمور متعدد های بندی دسته در را آن میزان و ها

 .شود ارائه افغانستان سیاسي درنظام دموکراسي و دین هردو؛ های مزیت از استفاده برای
 نخست گفتار در که رسد؛مي پایان به گیری نتیجهیک و گفتار دوطي تحقیق ساختاراین     

 ها جریان این دالیل و اسيشن جریان به دوم گفتار در دموکراسي و دین  نظری مباحث به
 پرداخته افغانستان در دموکراسي سازی نهادینه بر هاآن تأثیرات و دموکراسي رد بر مبني

 بنابر نوشته این. رسدمي پایان به تحقیق این مباحث کل از گیری نتیجه با  که شودمي
 این ریترهب و پایه مراجع به رسيدست عدم و افغانستان در مصاحبه روشهای مشکالت

 بکار با تحقیق این ها؛جریان این اول دست منابع از مواد دریافت امکانات نبود و احزاب
 از استفاده و یاکتابخانه روش از استفاده با آن های داده که محتوا تحلیل شیوه گیری

 است شده آوری جمع ها سخنراني

 دموکراس اندیشه وتکامل تکوین: نظری مفاهیم

 های نشانه اولین که پیموده را زیادی تحوالت تاریخ، دوشادوشِ بشر سیاسي حیات      
 به ها انسان که شد نمایان زماني باشد اقتدارآنه رابطه از عبارت هاکهانسان سیاسي زندگي
 قراداد به منتج بالخره که یافت تحکیم شان بین قدرت رابطه و گرویدند جمعي زندگي

 دموکراسي نام به پدیدة که رسید جای به کار مفرجا و شد (6۴ ص، 1392:)روسواجنماعي
 و دانش سطح رفتن بلند عقالنیت، بشر، تفکرتعالي چون عوامل وجود با. کرد اندامعرض
 قرارداد تأثیر تحت را تحول و جریان این دیگرسخت غامض عامل یک... مدرن حیات
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 خدایي بود طبیعي مصائب مقابل در دفاع از ناتوان هاانسان کهزماني. است انسان مدارحق
 شدمي مبعوث کهپیامبراني از و دانستندمي شان خود حاکم را خدای همواره و داشتند
 کههمین کردندمي اطاعت دانستندمي خدا نمایندة را خود که شاهان واز کردندمي اطاعت

 جای در را عقل و(  The god delusion )است مرده خدا گفت پیداکرد توانایي اندک انسان
 و ساخت دوش سبک ها انسان امور در مداخله از را خدا و داد قرار الهي مقدس کتوب
 احزب تشکیل حق بیان، آزادی حق بشر، حقوق که بود ها انسان مداری حق تفکر همین
 گرفته در جنگي دنیا در درحقیقت. گردید مطرح جنسیت تغیر و گرایي جنس هم حق و الي
 تمامي. نیست متصور برایش فرجامي هنوز که  (۴2ص ،1382 ،)فروغتکلیف و حق میان است
 که شودمي یاد ازآن نوزایي یا رنسانس بنام تاریخ در که داد رخ زماني درست تحوالت این

قایل که درکل دو دوره برای دموکراسي .شودمي آغاز زمان همین از دموکراسي به گرایشات
 شده اند.

 .شودمي یونان مشهور فالسفه زمان و میالد از بلق قرن چند دوران شامل: اول دورة 
 و آورده پدید خود در را راتيیتغی دموکراسي دوره این در که است جدید دورة: دوم دورة

 .است درآمده امروزی شکل بدین تا شده پردازشي و سیقل

 در بار نخستین((. واژه ترین وبار بند بي)) این  کریک برنار قول به دموکراسي اصطالح

(   Demokratia) دموکراتیا. گردید مصطلح یونان در میالد از قبل چهار و پنج قرون

 یوناني واژه دو از شده مدغم رساند،مي را(( مردم حکومت)) دموکراسي واژه دقیق معنای که

 اختیار، اقتدار، معنای به  kratosو(152 ص ، بي تا،هیوود) مردم معنای به demos است
 آمده بدست رسائل و اسناد براساس  (28۴ص، 1387،)بابایيباشدمي حکومت و فرمانروایي

 تصویب با میالد از قبل  510 در است، رفته کار به کلیستن زمان در آتن در اصطالح این
 آن از بعد و آورد کار روی دستانتهي و روستائیان از جمعي با را مردمي حکومت قوانین

 در آن بعداز. شد معروف آن گذار بنیان هم لیستنک و گرفت قرار ها زبان سر بر واژه این
 حامي. کرد کسب یونان برای العادة فوق شهرت پرکلیس میالد از قبل  ۴60 هایسال

 پرداخت، آتن سیاسي بازسازی به و بود آتن شهر دولت در دموکراتیک های نهاد تشکیل
، 138۴،عظیمي).گردید همگاني حق مشارکت و شد اشراف مجلس جانشین شهروندان مجلس

 این آوردند بیرون را دموکراسي واژه آن متن از که است کتابِ نامي  پُنیز پیل جنگ (15ص
 پریکلس قول به کتاب ودراین است شده نوشته( م ق۴00-۴60) ثوکیدیدس توسط کتاب

 .(28 ص، 1387،آلن )است کرده یاد دموکراسي بعنوان آتن حکومت از
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 خوریممي بر ادیاسن و دانشمندان با دموکراسي پیدایش یرو تعمق و تاریخ مطالعه با     
 آمده رودوته تاریخ در. (36 ص، 138۴،)عظیميدانندنمي دموکراسي پیدایش مهد را یونان که

 شکست ار بردیا حکومت که اول داریوش عصر روز،آن ایران در م ق سال 521 که است
 .باشد میتصام مالک مردم رأی و ودش سپرده پارس ملت به نظام امور تا شدند ممصم دادند
 تکوین مهد ،1سومربنام زمیني سر بلکه ایران نه و یونان نه که استاینسوم نظر      

. کنندعزل را حاکم توانستندمي و مردم نبود متمرکز قدرت دراین سرزمین ؛استدموکراسي
 و اخالق روی یشترب که داشت وجود دموکراسي نوعي نیز روم در که گذاشت نباید ناگفته

 بود جمهوری رژیم دارای روم. بود متکي گفتندمي هم آرِته و  virtus آنرا که فضیلت

(Res-publica )دو روم جمهوری در. کردمي داللت پادشاه بدون حکومت بر که 
 شعر این که بود آمدهروم اساس قانون در که مردم دیگری و سنا یکي داشت وجود قدرت

   SPQR)  (Senatus populous que roman بود نوشته زنی آنها پرچم در
 در اختیار و مردم دست در قدرت عنوان به دارد کتابي نیز سیسرون. روم مردم و سنا یعني
 . است مطلب همین کننده بیان که سنا دست

 وسطي قرون از پس يخردگرای و فکری های نهضت با است زمانهم دموکراسي تکامل    
 کهچانيآن دوره این در. شد آغاز ایتالیا فلورانس شهر از که( نوزایش)رنسانس دوره و اوایل

 سیاسي علوم آمد، دانشمندان بوجود عمیق و شگرف تغیرات بشر زندگي اعصار تمامي در
 دانشمندان زخواني آثاربا و باستان عهد فیلسوفان آثار از استفاده و اقتباس بانیز  اجتماعي و

 سه گرفت صورت بیشتر تدبر و تعمق آن روی که مفاهم و پرداختند جدید نظریات خلق به
 «بشر صنع عنوان به دولت » و «باستان عصر احیای »، « فرد مفهوم تکامل »بود  موضوع

 .توانیممي افاده را جدیدش مفهوم به دموکراسي سومي نکته از که (7 ص، 1382 ،)پوالدی
 جدید مفهم گذاران بنیان از یکي راوی که (1632 -170۴)انگلیسي فیلسوف الکجان     

 قانون به مقید و آزاد طبیعي حالت در انسان که است متعقد وی. اند خوانده دموکراسي
 را طبیعي وضع هابز عقاید برخالف الک جان است شده آفریده برابر همه و است طبیعت
 کمبود اما. دادمي قرار مالک را صلح وضع بلکه دانستنمي همه علیه همه جنگ حالت

 بود طبیعي قانون اجرای برای قوه و طرف بي داوری نوشته، قانون داشت وضعیت این که
 دهد،مي را تشکیل را مدني جامعه و شده اجتماعي داد قرار یک وارد مردم لحاظ این از و

                                                             
 شد منقرض میالد از قبل 2115ودرسال است شده ایجاد سرزمین این در سومریان بنام تمدن که النهرین بین در است سرزمین  -1
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(  1689-1755) منتسکیو و( 1778) روسو ژاک ژان الک، جان از بعد  (20 ص،  138۴)عظیمي،
 اساس به حکومت تشکیل و دموکراسي پیرامون نظریاتي بیان به فرانسه معروف سوفانفیل

 .پرداختند مردم اراده
 پیدا تظاهر مریکاآ اساسي قانون با( پراگماتیک) عمل مقام در دموکراسي تجربه اولین  

 عملي حرکت دومین و است حاکم هم هنوز هماد 7 داشتن با اساسي قانون این کرد،
حرکتي  اما نداشت پایداری نتیجه انقالب این گرچي است، فرانسه 1789 انقالب دموکراسي

 موج که بود سالي 1990جا که سالو تا آن دنیا در دموکراسي بعدی هایبود برای نهضت
 .افتاد حرکت در دموکراسي بسوی ها کشور از عظیمي

 و کاپیتالیسم کتاب در رشومپیت که تعریف دو متعدد تعاریف ارائه از نظر صرف با جااین در
 است نظر مورد کندمي ارائه دموکراسي از دموکراسي و سوسیالیسم

 رسیدن برای نهادهاست از آرایش دموکراتیک، روش) از است عبارت آن قدیمي تعریف  -1
 دور به که افرادی انتخاب طریق از. کند تأمین را عامه مصلحت که سیاسي تصمیمات به

 داندنمي بیش افسانه را تعریف این که( نماید اعمال را عمومي ارهاد تا شوندمي جمع هم
 به رسیدن برای نهادها از است آرایش دموکراتیک روش) دموکراسي دومي تعریف

 .(27 ص، 138۴،)عظیمي است ایشان قبول مورد تعریف این که( سیاسي تصمیمات
 .است حاکم دیدگاه دو کل در دموکراسي باره در 

 گیردمي قرار رژیم دموکراسي منظر این از که است سیاسي سیستم و متحکو نوع( الف
 دیکتاتوری و استبدادای رژیمي برابر در که
 .مکتب و ایدئولوژی مثابه به دموکراسي( ب
 درچنین است ممکن. است جامعه اداره و داری حکومت شیوه و روش دموکراسي اول دید در

 نمایشي انتخاب یک با نمودیم ذکر چنانچه يحت باشد دموکرات حدودی تا نظام هر حالت
 .بکند را بودن دموکراتیک ادعای میتواند هم دموکراسي اصول ناقضین ساختگي و

 (۴ص ،139۴،)صالحي
 مکتب و ایدئولوژی مقام در بلکه اجتاعي سیاسي نظام و روش فراتر دموکراسي دوم دید در

 افسانه کتاب نویسنده که حدی تا میکند پیکار و مبارزه ها ایدئولوژی دیگر با که دارد قرار
 از شیوه دموکراسي که لحاظ این به است دانسته دین یک سان به دموکراسي دموکراسي،

 بلکه نیست انتخابات و سیاست تنها دموکراسي( 1819-1892) ویتمان والت. است زندگي
 موکراسيد( 1859-1952) امریکایي ایوبي جان. گیرد مي بر در را زندگي جوانب تمام

 است معاصر ادیان از یکي دموکراسي: گویدمي قرداغي فاضل است، زندگي برای روشي
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 و داشته باور بدان که دارد وجود افرادی دوره این در که است این معاصر واژه از منظور
، 1393،)قرداغي دهد. مي ادامه خود حیات به دوره این در که است ادیان از یکي دموکراسي

 .( 28ص

ها نسبت به نهادینه سازی دموکراسی در ن شناسی دینی و رویکرد آنجریا

 افغانستان

 تشکل، از است عبارت جریان. کرد شروع ها جریان تعریف از باید رادیني شناسيجریان
 بر اجتماعي ویژه رفتار نوعي از فکری، مباني بر عالوه که معیني اجتماعي جمعیت و گروه

 جنبش مانند واژگاني است الزم جریان اصطالح بهتر فهم به رابطه در. باشد خوردار

(movement)، گروه(group )حزب و (party )مفهومي عموم، تصور در که 
 عمل دارای های گروه را ها جنبش این. شناخت را کنندمي منعکس را جریان با نزدیک

 گرگونيد ایجاد شان هدف و بوده مشترک های ارزش دارای که یافته سازمان و هماهنگ
 کرده تعریف است، اجتماعي نظم در یا اجتماعي نهادهای در دگرگوني برابر در مقاومت یا

 عبارت سیاسي حزب» که گفت باید مصطلحات سایر با جریان تمایز وجوه خصوص در. اند
 حکومتي مقامات احراز و انتخاب صدد در که ضعیف، سازماندهي ولو گروهي هرنوع از

 نقطه این در فوق مفاهیم و اصطالحات با جریان کهآن حال. «اشدب معین عنوان یک تحت
 که معنا این به. است فوق واژگان از تر فراگیر و عام اصطالحي جریان که دارد فرق

ها  گروه ها، جنبش از طیفي خود متن در تواندمي که است چنان جریان مفهومي فراخنای
 (25 ص، 1393 ،)شفایي رار زدیل استدهد که فشرده این جریان ها ق جای را زابـاح و

 (Traditional Islamic ) سنتي گرایي اسالم (1

 تطبیق و معنویات بر سنتي است که  جوامع دیني برخاسته از مدارس  جریان این
 مذاهب پابند و مقلد اسالمي دیگر های جریان خالف بر. میکند کید تأ شریعت

 مشروع فتنه عنوان به نونيک عصر در را اسالمي درشریعت اجتهاد و اند خود
 قومي های هویت به و است فراملیتي اسالم مخالف ها جریان این. نمیدانند
 در و است پرستي ظاهر و اندیشانه جزم مشخصه ودارای اند متکي مذهبي
 .دانند مي مشروع نا را انتخابات و اند زنان حقوق ناقص مواردی

 (:Fundamentalism Islamic)اسالمي گرایي بنیاد یا گرایي اصول (2

 اصلي منبع  را سنت و قرآن که است صالح سلف سیره به معتقد جریان این 
 مکاتب و ها دانشگاه درون از گرفته شکل بیشتر جریان این اعضای. میداند
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 و دارند باور اسالم در اجتهاد به و ندارد زیاد بندی پا گانه چهار مذاهب به استند،
 قرائت و معرفت منظر از اما پذیرند مي را انزن حقوق و انتخابات چون مسائل
 .هستند نظر وحدت فاقد دیني

 (Islamic extremism)اسالمي گرایي افراط (3

 در و میدانند غربي اپدیده آنر و است دموکراسي انتخابات، مخالف جریان این
 منشعب های گروه. است جنگ راه از اسالم دشمنان وشکست  انتقام جستجوی

 هشتاد دهه در هستند، اسالمي کشورهای احزاب سایر و مصر مینالمسل اخوان از
 مسلح اسالمي جماعت القاعدعه،: مانند شدند تشکل میالدی بیستم قرن و نود

 اسالمي تحریک طیبه، لشکر محمد، جیش صحابه، سپاه تحریر، حزب درالجزایر،
 .غیره و طالبان

 (Islamic modernism)گرایي اسالم نو یا رو میانه گرایي اسالم (4

 را مسلحانه مبارزات به توسل اما دارد جود و آن درون در متفاوت دیدگاه هرچند
 این است، مدرنیته با دین تلفیق صدد در و پذیرندمي را انتخابات کنندمي تردید

 است شامل را سکوالر و رو میانه تا گرفته افراطي از دارد وسیعي طیفي جریان
 اسالمي تهضت حزب تونس، النهضه حزب ترکیه، در عدالت و توسعه حزب: مانند

 .وغیره افغانستان اسالمي جمعیت از بخشي تاجکستان،

 شیعه گرایي اسالم (5

 مدارس از بیشتر مذهبي و ای فرقه اصول بر تکیه با گرایي اسالم جریان این
 گاه نظر از ها جریان این چند هر. گیردمي سرچشمه لبنان عراق، ، ایران مذهبي

 ها اخواني چون افکار تاثیر اما است متفاوت سني های جریان با مختلف های
 سال در خمیني اهلل آیت رهبری به شیعه گرایي اسالم حاکمیت. نیست رد قابل

 برساند کمال به را جریان این خواست او و شد متبلور ایران انقالب از بعد 1357
 .( 20 ص، 1392 ،)اندیشمند کند بدل اسالمي ناسیونالسم انتر یک به و

 تشیع و تسنن زهحو در دیني های جریان مطالعه به ما اگر بزرگ سطح یک در 
 شکل افغانستان در که سیاسي _دیني های جریان و ها نهضت. بپردازیم افغانستان در

 تشیعزه حو در و هند هم یا بوده عرب های تئوریسین نظریات از گرفته بر یا کل در گرفته
 .است  بوده ایران مشخصاً
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 پس ویژه به داشته؛ فعال نقش افغانستان در هند، قاره شبه اجتماعي و فکری های جریان
 هدپدی آمدن وجود به با بعداً و پشتونستان شدن مطرح و هند قاره شبه از پاکستان جدایي از

 عبارت اول جریان بردند را الزم استفاده آمده وجود به های فرصت از ها جریان این. طالبان
 مي( 1762-1706)دهلوی اهلل ولي شاه افکار از برگرفته که افراطي بنیادگرایي از است
 وجریان است؛( 1979-1903)مودودی ابواالعلي موالنا اخواني  جریان دوم جریان و باشد
 جریان همچنان و( 1898_1817) خان احمد سید توسط است رودشنفکری جریان دیگر
 افغانستان داخلي های جریان تشکیل در نیز اه این اسالمي جماعت دیوبندیه، چون های

 .( 119 ص ،1391 ،)جهان بین و کاظمي بودند سهیم

اعتدلي تقسیم  و گرا بنیاد کلي بخش دو به را افغانستان سیاسي _دیني های جریان
 :کنیممي

 گر بنیاد های جریان _1

 اسالم » ندهمان تعابیری اخیر دهه دو در شناسي جریان حوزه از پژوهشگرانبرخي   
 دلیل این به. اند داده ترجیح گرایي بنیاد بر را مشابه تعابیر یا ،«گرایي اسالم» ،«سیاسي

 کنایه اصطالح به نسبت تر دقیق و تر علمي طرفانه، بي که دانستند تر موجه را تعابیر این
 قایل ویژگي سه گرایي بنیاد برای عرب اندیشمند دکمجیان هرایر .یافتند بنیادگرایي آمیز
 قلمرو درتمام چون است فراگیرنده. مداومت _3 مرکزی چند_2 فراگیرندگي _1 است

 چون است مرکزی چند. است سربرآورده مرز و حد داشت درنظر بدون اسالمي جوامع
 خردار بر عادی غیر  تداوم و مداومت میزان از و ندارد واحدی مرکزی سازمان یا رهبری

  .(363 ص، 1393 ،)شفایي است

  اسالمی انقالب حرکت _فال

 خورشید 1357 سال قوس در محمدی نبي محمد مولوی رهبری به اسالمي انقالب حرکت 
 و نظامي های کمک توزیع با که آی اس آی حمایت عدم با اما. یافت تأسیس پشاور در

 1392،)اندیشمند نیافت تقوت و شهرت جهت در  چنداني بخت میداد رسمیت ها تنظیم به پولي

 خوانده گرا سنت حزب یک علت همین به و دارد قبایلي خواستگاه اتقالب حرکت. (7۴ ص، 
 " نویسد؛ مي «ها کشور گاه گذر افغانستان » کتاب مؤلف آرني جرج که آنگونه. میشود
. گیردمي نیرو دیني مدارس دانشمندان و روستایي عنعنوی مالهای از انقالب حرکت
  پیشاور  در مستقر دیگر تنظیم هر به نسبت که دنمومي ادعا اسالمي  انقالب حرکت
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 رو میانه احزاب زمره در سیاسي منش لحاظ از اسالمي انقالب حرکت. دارد زیادی پیروان
 حساسیتي به توجه با را حزب این ایدئولوژیک مباني لحاظ از اما شوند؛مي شناخته مجاهدین

 ردیف در محمدی، مولوی گرای تمرکز روحیه چنینهم و شریعت اجرای به نسبت که
 اسالمي جریان با نزدیک آشنایان از یکي ربوآ اولیه چنانچه ،دهدقرار مي ها بنیادگرا

 سني روحانیون آنرا اصلي بدنه دیواني، سنتي، اسالمي، انقالب حرکت: گویدمي افغانستان
 با حزب ترین نزدیک اعتقادی نظر از را حزب این چنانهم و دهدمي تشکیل بنیادگرا
 به عمر محمد مال با که بود شخصي اولین محمدی مولوی کهجای تا اند خوانده طالبان
 (37۴ ص، 1393 )شفایي، نمود بیعت امیرالمؤمنین عنوان

 خالص یونس مولوی رهبری به اسالمی حزب _ب

 معاون صفت به و گرفت قرار حکمتیار کنار در پاکستان در خالص یونس محمد مولوی    
 جنگ به او اشتیاق .شد جدا ازحکمتیار 1357 اما درسال. شد توظیف اسالمي حزب در وی
 رسمیت موجب پاکستان با مرز هم والیات در خلق دموکراتیک حزب حکومت برابر در

 .گردید آی اس آی نزد وی حزب
 تعصب دارای و متحجر. داشت سنتي هایویژگي با گرایانه افراط افکار خالص مولوی   

 امکانات تمام و پرداخت هاآن از حمایت به طالبان ظهور از پس او. بود مذهبي و قومي
 قبایل حمایت به وابسطه حزب این. کرد تسلیم طالبان به آباد جالل در را خود نظامي
 خالص دلیل همین به بود الزم بینش سیاسي و دانش فاقد و تند مرد او. بود جنوبي پشتون

 رافضي و شیعیان با نماید و دشمني تأکید شریعت هایآموزه ترین روانه تند بر کوشیدمي
 قرار بنیادگرا احزاب شاخه زیر در را وی تنظیم و او دالیل همین اساس به و آنها خواندن

  که حالي در وی از پس. کرد وفات 1385 سال اسد سوم در  خالص مولوی ،است داده
 و امریکای های نیرو علیه گجن در و داد ادامه القاعده و طالبان با همکاری به پسرش

 .(76 ص،  1392 ،)اندیشمند گرفت قرار کرزی حکومت

 افغانستان اسالمی اتحاد حزب _ج

 را است پیموده را اسالمي انقالب حرکت به شبیه تکویني روند که سیاف اسالمي اتحاد   
 زباین ح .دانست افغانستان سیاسي _فکری جریان ترین بنیادگرا ای زاویه از توان مي

 اعالم زمان تا دلیل همین به. است داشته سعودی عربستان وهابیت با استواری پیوند
 دانستندمي وهابي را او همگان 1991 فارس خلیج اول جنگ در حسین صدام از او  حمایت
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 طریق از بعضاً و داشت پاکستان در حدیث اهل جریان استواری با پیوند او  که آن ضمن
 اولیویه. شدمي برخوردار آن دهاالع فوق مزایای از و شدمي متصل هابیت و با مکتب همین

 کامالً  سیاف، حزب تمایل »: نویسد مي اسالمي اتحاد حزبي درون ساختار به رابطه در روآ
. است مذهبي یا ایدئولوژیک ارتباطي هیچ بي و مرادی و مریدی مبنای بر و طلبانه فرصت

. هستند پشتون بیشتر سیاف پیروان. شودمي دهدی آن در قومي تمایل حدودی تا چه اگر
 های پیامد اما ندارد، مذهبي تأثیر افغانستان داخل در پشاور، در وهابیت به سیاف وابستگي

 (377ص،  1393،)شفایي. «داشت بر در 1978 سال تا کم دست توجهي قابل مالي

 حزب این از نیز شمنداندی اکرم محمد قلم به افغانستان اسالمي نهضت درکتاب چنانهم   
این حزب به شوری مانند سایر جریان های تسنن  .است شده یاد بنیادگرا حزب عنوان به

توجه خاصي دارد و شرایط سخت را برا حکومت داری قایل است که مانع بر نهادینه سازی 
 .(95ص ،  1385 ،) سیاف دموکراسي قرار میگیرد

 طالبان گروه  -3

 _ سیاسي گروه یک عنوان به طالبان اسالمي تحریک شود عرض بهتر یا طالبان گروه   
 سازمان به وابستگي وقومي ایدئولوژیکي، خصوصیت سه به مذهب حنفي سني نظامي

 گروه این. رسید ظهور به قندهار در 1373 سال در آی اس آی پاکستان نظامي اطالعات
 زوایه از، گیردمي تعلق المياس گرایافراط و گراسنت جریان دو به ایدئولوژیکي لحاظ از

 به قدرت گرداندن باز برای که شوندمي پشتون سنتي و روستایي جامعه به متعلق قومي
 .(56ص  ،1392 ،) اندیشمندشدند  میدان وارد میالدی بیستم سده نود دهه در هاپشتون

 از برآورده سر جریان ترینبزرگ که این علي رغم نطالبا گروه که است آن حقیقت   
 یيابنیادگر نو اصول به آنها متعهدترین و ترینمند نظام آید،مي بشمار بنیادگرایي نو گفتمان
 طالبان عمل قلمرو که آن اول ؛کرد خالصه توانمي مورد سه در را امر این دلیل. نیست

 قدرت نتیجه در و یافتند دست قدرت به طالبان دوم. داشت قرار افغانستان سنتي جامعه در
 بي کهآن سوم و. باشد نشده بیني پیش است ممکن که کندمي ایجاد هایي ضرورت یافتن

 این که بود آن از مانع آن  های آموزه و اسالم از طالبان سران دانش ضعف و تجربگي
که این گروه این اساس به. باشد هماهنگ بودند، آن بدنبال گرایان بنیاد نو  چهآن با جنبش
 نفي جهاد، های آموزه بر تأکید مدرنیسم، با دشمني سنت، و شریعت اجرای برای تأکید

های و به اساس دال گرایانه است پندارستیز حق خود خالفت، احیای گری، سلفي و اجتهاد
منکر،  نهي از امنیت، حکومت خدا، پشتون گرایي، محدودیت زنان، امر به معروف وزیر؛ 
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با  گیرد که شدیداًهای قرار ميشیعه ستیزی، خاشخاش، فارسي ستیزی( در زمره گرو
 .(190ص ،139۴ ،)رضایي نهادینه سازی دموکراسي مخالف است

 بنیادگراترین جریان این. دارند متفاوتي هایمشخصه ها جریان دیگر با طالبانگروه     
 و کردمي عمل نشده بیني پیش صورت به طالبان. نمودمي را پیاده قوانیني و دستورات

 استوار را طالبان جنبش برخي. دادمي نشان گنگ و مبهم راآنان فکری اصول امر همین
فکر با هم مرتبط با مکتب دیبندو برخي راآن هم برخي و داندمي وهابیت های اندیشه بر

 طالبان جریان که توانمي گفته خالصه با اما .(133ص، 1393 ،)شریفي داندگری مينوسلفي
 پوشش با گری سلفي و دیوبند، وهابیت، همانند بنیادگرا مکاتب و ها اندیشه از معجوني
 .است افغاني و پشتوني

 در خاصتاً پاکستان داشتند؛ بسزای نقش امریکا و پاکستان طالبان گروه تشکیل در     
 این که خواستمي و بود حکمتیار حامي سرسخت که ضیاالحق جنرال حکومت زمان

 با رباني مناسبات و افغانستان اوضاع دیدن با ؛اام برساند افغانستان حکومت به را شخص
 حمایت و تجهیز پي در رو این از و داد کاهش را حکمتیار رسیدن قدرت به امید ،حکمتیار
 در جهادی های گروه تسلیحاتي و مالي حامیان ترینمهم از یکي امریکا. برآمدند طالبان

 از یکي مکنزی ریچارد. داشت قرار جمله این از نیز طالبان گروه که بود افغانستان
 عوامل با را طالبان از امریکا حمایتي  سیاست گوید؛مي امریکا خارجي سیاست گرانتحلیل

 تولید طالبان که بود باور این بر امریکا که است معتقد وی. داندمي مرتبط ذیل اهداف و
 خواهد ایران و سیهرو برابر در سد عنوان به کرد، خواهد متوقف افغانستان در را مخدر مواد
 آسیای منابع از وسیله این به کرد؛ خواهد فراهم شاه ظاهر بازگشت برای را راه گرفت، قرار

 .(218 _217 صص ، 1380 ،)سجادی. ببرند نفع میانه

 معتدل های جریان_۲

  اسالمی جمعیت حزب _الف   
 اول نیمه اواخر در که بود گرایي اسالم جریان بر نام نخستین اسالمي جمعیت حزب     
 جمعیت. گرفت شکل دانشجویان و استادان میان کابل دانشگاه در میالدی بیستم سده

 دانشگاه استاد رباني الدین برهان و یافت تأسیس خورشیدی 1351 سال زمستان در اسالمي
 المسلمین اخوان جمعیت از تاسي به حزب این و بود حزب این امیر یا رهبر اولین کابل

 سیاسي های اندیشه و فکری نظر تقطه از جمعیت این حال هر به برگزید، را تجمعی عنوان
 .(68 ص ،1393 ،)شفایي است استوار البنا حسن و المسلمین اخوان فکری اصول بر مبتني
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و  یافت، تغییر افغانستان اسالمي حزب به خورشیدی 135۴ سال دراواخر جمعیت نام    
 که درحکمتیار گلبدین هواداران و رباني استادر طرفدا ناجری شدند تقسیم بخش دو به اًبعد

 رفت تذکر که گونهآن  اتحاد و ادغام این. شدند مدغم  اسالمي حزب بنام جدید تشکیل
 سیاسي های تنظیم سایر مانند جمعیت. پاشید هم از رهبری سر بر اختالف از ناشي

 رهبری مقام  گزینش در اباتانتخ و شودنمي اداره سیاسي مدرن هایش رو با افغانستان
 حزب این نظامي بخش و بود رباني دست به جمعیت این سیاسي بخش. شدنمي رعایت

 استاد. کردمي رهبری نظار شورای نام به تشکیل تحت که بود مسعود شاه احمد دست به
 در و گرفت بدست را سیاسي قدرت اسالمي دولت یسئر عنوان به 1371 سال در رباني
 انشعاباتي به اخیر های سال در جمعیت. شد رانده طالبان توسط پایتخت از 1357 میزان
 .(70 ص، 1392 ،)اندیشمند وغیره نوین افغانستان ملي، نهضت :مانند شد تقسیم

 

 حکمتیار گلبدین اسالمی حزب_ب

. دارد 1968 سالهای گری اخواني در ریشه اسالمي جمعیت حزب مانند به اسالمي حزب   
 جمعیت موازات به که آیدمي شمار به اخواني گرایي اسالمي نخستین نسل زا  حزب این

 قطب دو از یکي عنوان به که یافت اعتال چنان جهاد دوران در و یافت تکوین اسالمي
 . میآید حساب به جهاد اصلي

 افزون خلق یکتدموکرا حزب حکومت از پس اسالمي حزب رهبری در حکمتیار گلبدین   
 با مخاصمت گاهي و رقابت در جنگیدمي شوروی های نیرو و مذکور کومتح با کهآن بر

 خود سیاسي هایگیری جهت از بسیار در او. داشت قرار جهادی و اسالمي احزاب سایر
 مریکاآ هوایي حمالت بواسطة طالبان سقوط از پس و گذاشتمي نمایش به مخالف موضع

 (72ص، 1393،)اندیشمند گرفت قرار کرزی وحکومت نیروها این با مخالفت در ناتو و
 با او. شد تشکیل پشاور در 135۴سال اواخز در حکمتیار گلبدین برهبری اسالمي حزب  

 های کمک گانکنند دریافت صدر در را خود جزب میالدی هشتاد دهه طول در روابط این

 یعتوز( ISI) پاکستان ارتش نظامي اطالعات سازمان توسط که داد قرار مالي و نظامي
 چند هر. کردمي اداره منسجم تشکیالت ایجاد با را اسالمي حزب حکمتیار گلبدین .شدمي
 حزب شکل به پشاور در جهادی و اسالمي های تنظیم تمام با مشابه در را اسالمي حزب او

 دچار همواره وی رهبری تحت مذکور حزب اما آورد، در پارچهیک و شده داده سازمان
 معروف عناصر و اجرایي شورا مانده باقي اعضای از بسیار 1389 سال در. شد انشعابات
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 و پیوستند کرزی حکومت به ارغندیوال عبداالهادی رهبری به  حکمتیار اسالمي حزب
 . کردند تأسیس کابل در را اسالمي حزب

 سلولي ساختار بر مبتي جنبشي است است شورایي سازماني الگویدارای اسالمي حزب   
 بایست يم و گرفتندمي قرار جویي باز و تحقیق مورد دقت به لقوهابا اعضای .قدرت هرم و

 که است بوده صدد در و است رباني از ترمکتبي حکمتیار کردند،مي طي را آزمایشي دوره
 اییافته سازمان کامالً جدید های نهاد و کند کن ریشه را موجود های نهاد و رسوم و آداب

 اصول برای اسالمي حزب .سازد آن جایگزین اسالمي دولت یک ایجاد برای اختصاصاً را
. است داشته جاذبه دارند فني تحصیالت شاناغلب که ایکرده تحصیل نسبتاً جوان گرایان

  (30۴ص، 1392،شفایي).«داندمي ایدئولوژی انتفال برای مهمي وسیله را تحصیل حزب این
 بنیادگرا مراتب به اسالمي حزب نه اگر گرفته؛ قرار معتدل احزاب ذیل اساس همین به   
 و فصل شش در اسالمي حزب مرامنامة. است سیاف اتحاد استاد حزب مثل احزاب از از تر

 اما. دارد المسلمین اخوان مرامنامه مواد با زیادی شباهت که است شده منتشر ماده 101
 قرار دموکراسي ازیس نهادینه بر مانع و گرا بنیاد احزاب زمره در را حزب این که چهآن
 در زنان به نشدن قایل ارزش چنانهم و حزب این مذهبي و قومي زباني تعصبات دهدمي

 سازی ملت دولت و سیاسي، تربیه سیاسي، مشارکت انتخابات، به آنها توجهي بي و سیاست
 .(30۴ ص ،139۴،)صالحي است

  ملی نجات جبهه -ج

 بود شاه ظاهر محمد دارانطرف و اسالمي یتجمع از ائتالفي فغانستان ملي نجات جبهه   
 در را مسجدی امامت که وی. شد تأسیس مجددی اهلل صیغت بریاست 1357 سال در که

 الدین برهان استاد با نشستي در و آمد مکه شهر به داشت بدوش دنمارک کوپنهاک شهر
 جبهه تنظیم دیگر چندتن و سیرت عبدالستار خلیلي، اهلل خلیل توانا، موسي محمد رباني،

 این در را خود رهبری مجددی و شکست هم در ائتالف این بزودی اما. داد تشکیل را ملي
 .کرد شرکت اسالمي های تنظیم مختلف های ائتالف در او سپس. داد ادامه جدید تنظیم
 شناخت باره در. دارد تصوفي افکار در ریشه مجددی اهلل صبغت برهبری ملي نجات جبهه

 .رسدمي( ثاني الف مجدد) احمد شیخ اوالد از ها مجددی که گفت توانيم خانواده این

 لیسه در کابل در و شد فارغ مصر زهرالا دانشگاه از 1331 سال در مجددی اهلل صبغت    
 رسمي سفر زمان در 1339 سال در مجددی اهلل صبغت. شد مشغول تدریس به حبیبیه

 و شد  دستگیر او جان به قصدوء س هامات به کابل به  شوروی وقت دار زمام خروسچف
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 بندی دسته  زاویه از مجددی اهلل صبغت. کرد سپری زندان در محاکمه بدون را سال چهار
 و  نگر سطحي و مزاج مالیم است شخصي اما و رو میانه جریان به گرایياسالم جریان

 (75 ص، 1392 ،)اندیشمنند.مالحظه کار بیني و نسبتاً پیش قابل غیر

  اسالمی حاذملیم -د

 رهبری گیالني های پیر بوسیله که است قادریه سیاسي جبهه حقیقت در ملي محاذ   
 آخرین شاه ظاهر محمد سببي بستگان از  گیالني احمد سید پیر توسط حزب این. شودمي
 آن چه. است آمده پدید سلطنت نظام اعاده هدف با ملي محاذ .شد تأسیس افغانستان شاه
 تا بودند امیدوار و بودند نداده دست از سلطنت بازگشت در را شان اًمید اه گیالني که

 .یابند باز قدرت مراتب باالترین در را شان رفته دست از موقعیت
 اشرافیت طریقت، پیوستن هم به از پاکستان پشاور در 1979 سال در ملي محاذ حزب    

 مارکسیستي رژیم مخالف حزبي عنوان به گیالني احمد سید پیر اشراف تحت لیبرالیسم و
 سایر با متضاد وگاه متفاوت اهداف و ایدئولوژی داشتن رغم علي و نمود موجودی اعالم

 جهادی جزب یک عنوان به جهادی احزاب جرگه به گانههفت ائتالف ذیل در احزاب،
 و احترام از شاه ظاهر با نسبت داشتن بر عالوه که بود گیالني خانوادگي باالی  جایگاه
 . بود خوردار بر افغانستان نخبگان و عمومي افکار نزد در بسیاری اعتبار
 جنگ در و اسالمي ملي محاذ تنظیم در را خود مریدان جنوب در گیالني احمد سید     
 موقت حکومت تشکیل و 2001 سالهای از بعد. ساخت بسیج خلق دموکراتیک دولت علیه

 خشکید حزب این دل از سلطنتي نظام تحکیم امید دیگر افغانستان در شاه ظاهر بازگشت و
 سید فرزندانش به کرد واگذار را جریان این رهبری سني کهولت بنابر گیالني احمد سید و

 ،1392 ،)اندیشمند اند سهیم فعلي افغانستان دولت ساختار در که گیالني فاطمه و اسحاق

 .(77ص

 تشیع احزاب _ دوم بخش

 بررسي به را افغانستان سیاسي حیات در شیعي های تنظیم نتری گذار تأثیر  بخش این در
 گیریممي

 افغانستان اسالمی حرکت_1

 علمیه حوزه مقیم روحانیون از جمعي توسط خورشیدی 1357سال حمل در حزب این    
 گروه از ایمجموعه اسالمي حرکت. شد تشکیل محسني آصف محمد رهبری تحت قم،
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 سازمان مبارز، روحانیت ،عترت و تشیع، قرآن ملت، محراب، از دفاع چون کوچک های
 سایر با مقایسه در اسالمي حرکت مهم تفاوت. گرفتمي بردر  را عدالت آزادی و ندای

 و داشت قرار محسني قدرت هرم راس در که  بود آن گرای تمرکز ساختار شیعي احزاب
 داشت قرار جاوید يعل سید و هادی سید انوری، حسین سید چون سادات مراتب سلسه در

 .(3۴0 ص، 1392،)شفایي

 این چند ست، گر دانسته افغانستان مذهب شیعي مردمان حزب اولین را اسالمي حرکت    
 اسالمي انقالب نفوذ از فارغ حزب این که شودمي گفته اما شد تاسیس قم شهر در حزب
 تفکر و ایدئولوژی لحاظ از اسالمي حرکت که باورند این بر برخي. است شده ایجاد ایران

 معتقد کوهسار آقای چهچنان. است داشته تمایز شیعه جهادی های گروه باسایر سیاسي،
 را اعتدالي اسالم که نمودمي سعي محسني اهلل آیت شخص و اسالمي حرکت " است

 گردیده مطرح خمیني امام توسط که سیاست و دین ادغام برنامه به بین خوش و کند توصیه
، 1393،)شریفي است رو میانه اسالم یند پیرو  اسالمي حرکت ایدئولوژی دیدگاه از. نبود بود،

 با روابطش اما دارد، ایراني های اهلل آیت مراتب سلسله با حسنه روابط حزب. (167 ص
 مناسبات بنابر اما داشت دفتر حزب این تهران در هشتاد دهه اواخر در. بود متشنج پاسداران

 انتقال پاکستان به را خود مرکزیت آمد وجود به  ایران انقالبي تگاهدس و حزب این میان که
 جاوید علي محمد و انوری حسین سید شاخه دو به داخلي های جنگ از بعد حزب این. داد

 کنار سیاسي فعالیت از محسني اهلل آیت خود کرزی حکومت اول هایسال در و شد تقسیم
 .(83 ص، 1392 ،دیشمند)ان پرداخت علمي و تعلیمي امور به و رفت

 نصر سازمان_۲

  -اعالمیه انتشار با نصر گروه نام با ابتدا در 1358 سال درتابستان افغانستان نصر سازمان   
 ضامن حسیني، سیدحسین آقایان توسط نصر گروه. کرد موجودیت اعالم قم شهر در ی

 دیگر عدة و فانيعر علي قربان ترکمني، صادقي حسین میر مزاری، عبدالعلي واحدی، علي
 از یکي و ترین یافته سازمان نصر سازمان شیعي يگرایاسالم احزاب درمیان .شد تأسیس
 و هزاره دستیک صورت به حزب این " اسپوزیتو عقیدهبه. است بوده جریان ترین پیشرو

 و سابق گرایچپ جوانان از بسیاری ازمتشکل نصر. "است رادیکال ایدئولوژی با
 نصر قدرت و شودمي رهبری شورایي صورت به حزب این است، هزاره ایه ناسیونالست

 .است متمرکز جات هزاره شمال و مرکز در
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 اسالمی وحدت حزب_3

 جدی و هامارکسیست علیه مقاومت و نخست دهه در هزاره های گروه تکثر بدنبال
 1980 دهه دوم نیمه از سنت، اهل جهادی های جریان جانب از کدام، هیچ نشدن انگاشته
 تمرکز حقیقت در. شد آغاز بود موسوم گانه هشت ائتالف به که هزاره احزاب انحالل

 جبهه یک ایجاد به نیاز بر دوره این طي هزاره و شیعه های گروه در سیاسي هایبحث
 جناح گذاشتن کنار برای آنان بر ایران فشار ؛اول داشته عمده دلیل سه که گرفت قرار واحد

 هزاره میان داخلي جنگ ادامه باعث را گرایي گروه که هزاره مردم تقاضای دوم؛. گرایي
 دانستندمي ها هزاره میان داخلي جنگ عدم به را ها گروه این صالح کهاین و دانستندمي ها
 های گروه توسط کهآن از پس بوِیژه شان کارایي عدم به ها گروه این بردن پي سوم؛ و

 نه بصمنا تسهیم در 1989 و1988 هایسال در دینمجاه موقت حکومت در سنت اهل
 20 تا 15 اقلیت یک عنوان به آنان موجودیت اساس بلکه نشد، داده آنان به  سهمي تنها
 .گرفت قرار انکار مورد صدی در

و  گفت باهم عرفاني و لعلي سجادی اکبری، آقایان که بود زماني وحدت حزب تشکیل    
 با بامیان گردهمایي در که نمودند صادر را ایماده شانزده قطعنامه سرانجام و نموده گو

 ماده 20 در را وحدت منشور قرآن روی سوگند با نشین شیعه الیت و13 نمایندگان حضور
 1990 دهه اویل از اسالمي وحدت حزب که توانیممي گفته هصخال طور به. کردند امضا
 دیني مباني به را خود هم که ندقدرتم جریان یک مقام در مزاری عبدالعلي رهبری تحت
 مقطع در حزب این و نمودمي دنبال را هزاره نالستي ناسیو اهداف به هم و دانستمي متعهد

 سایر کنار در مجاهدین حکومت دوران در و شد شناخته افغانستان شیعیان فراگیر سازمان
 (355 ص ،1392 ،)شفایي.دادمي تشکیل را افغانستان در قدرت ضلع چهار از یکي  احزاب
 بندی طبقه اعتدالي او بنیادگر شاخه بدو راآن تسنن احزاب قسمت در که انچهنچآن 
 از یک هیچ در یعني ؛نداشت مصداق بندی طبقه چنین یک تشیع احزب قسمت در کردیم
 گفتماني تحلیل کتاب در شریفي رضا علي گرچند. ندارد وجود چیزی چنین این بکت و منابع

 محسني حرکت حزب از و گرا اسالم حزب عنوان به وحدت حزب از فغانستان در دموکراسي
 نقطه از هم شاید(. 166_165 صص، 1393،)شریفي است کرده یاد گرا بنیاد محزب عنوان به

 احزاب این که زاویه این از هم شاید و باشد ها جریان این های اندیشه و فکری مباني نظر
 پیش در را متحجر و تدرش های سیاست وانستندنت اند گرفته قرار در اقلیت افغانسان در

 احزاب خالف بر هاآن سیاسي ساختار وکارکرد اهداف، ،اساسنامه در رفتههم روی. گیرد
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 موارد این که نیستند قایل اهمیت ها کنگره تدوین و انتخابات برای و است دموکراتیک
 .(166_165 صص، 1393،)شریفي گیردمي قرار سازی نهادینه فراروی

 گیری نتیجه

 ایدئولوژی یک مثابه به دموکراسي که؛ آیدمي بدست نتیجه این تحقیق،این اکمال با    
 مثابه به آن انکار که شده،ارزشي بار چنان دارای سیاسي_اجتماعي مسائل سطح در حاکم
 يدموکراس تکوین روی تأمل با شروع از جزوه این. است یک به مساوی دو جمع دو انکار

 های نظریه چنینهم و گرددمي باز آتن های شهر دولت و باستان یونان دوران به که
 تکامل را دموکراسي تاریخ هعمطال این از دیگر بخش شود،مي آغاز آن بزرگ فالسفه

 نظریات با که شودمي شروع نسانسر عصر از دموکراسي تکامل .گیردمي بر در دموکراسي
 شروع است مشهور دموکراسي جدید مفهوم گذار بنیان به که الک جان چون دانشمندان

 حق نیتعی و دنیا سیاسي های نظام در یریتغ و انگلیسو  فرانسه امریکا های انقالب با و
 .رسدمي کمال به المللي بین های سازمان و نهاد تأسیس با بالخره و  مردم برای رای
 دو با دموکراسي مفهوم از برداشت تاس گشاراه ما مطالعه برای بخش این در که چهآن   

 روش مثابه به دموکراسي دیگری و مکتب و ایدولوژی مثابه به دموکراسي یکي است؛ فهم
 که یقیناً باشد اول مفهوم با منطبق ما فهم اگر. است داری حکومت و سیاست شیوه و

 مطرح تحیقیق ابتدا در که فرضیه با اما آمد خواهد بدست دیگری طوری تحقیق نتیجه
 فرهنگ از استفاده با شودمي دیني های جریان مخالفت وجود با ست؛ا این ما جواب کردیم
 . بود امیدوار دموکراسي سازی نهادینه بر مردم سیاسي مشارکت ترویج و سیاسي

 همگام بصورت جمهوری حکومت اولین تحکیم با افغانستان، در که دیني های جریان    
 امپریالستي ضد و استعماری ضد طالیه، شوروی ارتش ارجيخ های نیرو حضور مقابل در
 از خارج در هرکدامي هاجریان این مبدأ و منشأ که. داد سر اسالمي_دیني نگرش با را

 که نکتة. اند پرداخته افغانستان داخل در فعالیت به ها جریان آن از تقلید با و بوده کشور
 که؛ بود این از عبارت یافتیم در مان ژوهشپ البالی از و خوردیم بر آن به تحقیق این در

، دموکراسي  سازی نهادینه و تحکیم راه سر بر است مانعي نخواهي خواهي ها جریان این
 زیربنای و مشي خط عنوان به آن از که ها جریان این که فکری مباني و ارزشي اصول

 تئوریک، نظر از تردیدنبدو گیرند،مي کار شان سیاسي های گیری موضع و اقدامات
 مقابل در است راهکاری عملي نظری از و دموکراسي گفتمان مقابل در است گفتماني
 .دموکراسي های راهکار
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 با دشمني از طیفي دو به ما بنیادگرا و اعتدالي به ها جریان این بندی دسته با اما    
 با ریدیگ و است دموکرسي مخالف شدید خیلي یکي که مگریمي قرار سازی دموکراسي

 که بزرگ طیف دو این از کدامي هر و کندمي برخورد محتاطانهمحافظه کارانه و  روند این
 را متنوعي های نگرش خود نوبه به تشکیالت این شده؛ تشکیل مختلفي های جریان از
 و مؤقت دولت ایجاد طرح و بن کنفرانس از بعد رفته هم روی. دارند دموکراسي مقابل در

 مقابل در ها رفتار این و حل تاحدی معضل این جدید، اساسي ونقان تصویب آن ضمن
تا آنجا که مقید به نظریه  آن افراطي حد به که های جریان و شد نرم حدی تا دموکراسي

 از داشتند قرار دموکراسي کارپي در .(1۴0ص ،تا بي ،مودودی)و زور بودن  استیال و غلبه
 و حکمتیار اسالمي جریان طالبان جریان دمانن رفنتند دور به کشور سیاست ایصحنه

 مذکور جریان دو ردیف هم ایدئولوژیک نگاه از چند هر که های تنظیم عده اماخالص. 
 خود اندیشانه جزم موقف و متحجرانه های گیری موضع از آمدن کوتاه با اماداشت.  قرار

 نهادیه برای فرصت اسالميحرکت حزب و اسالمي جمعیت حزب  های جریان: مانند
فاقد  ها جریان این که آنست ماند مي باقي که مشکل اما دموکراسي مهیا گردید، سازی
بوده  تهدید زگاهيا هر های دموکراتیک در ساختار خودشان است که این مسئلهسازکار

 .افغانستان در دموکراسي سازی نهادینه برای تواندمي
 نهادینه راه سرا بر که موانع از است نعيما دیني های جریان که نکته این به بردن باپي   

 این حل برای راهکاری عنوان به پشنهادات این دارد؛ قرار افغانستان در دموکراسي سازی
 :تواندمي شده مطرح معضل

 تحقیق البالی در چهچنان: ها جریان این دینی از متحجرانه قرائت رفع _1

 اندیشانه جزم و متحجرانه نوعي از دارند دین از که قرائت نوعي ها جریان این که شد اشاره
 اسالم از قرائت نوع این زدودن با استند؛ باورمند اسالم سنتي اصول به متعصبانه و است،

 های گذاری سیاست زمینه در سازی تجدد ونجي این زماني از توقعات جامعه س نیاز و با
؛ دین و عقل مباني؛ دو اساس به سیاسي دیني تفکر احیای و مردم امور اداره و مدني

که مشابهت های زیادی میان چنانيهم دموکراسي امیدواربود. نهادینه سازی شود درمي
مذهب،  آزادی بیان، آزادی های فردی، آزادی عقیده و ونچدموکراسي در مفاهیم  و اسالم

 دینهای که یکي از گزینه . (13ص ، 1388 ،)الرسنرای دهي وجود دارد  انتخابات حکومتي و
دهد، عدالت است و با استناد به آیات قرآن و گفته نقطة تقاطع قرار مي و دموکراسي را در
گویند دین یک موضوع زمیني است نه آنقدر )العدل اساس الحکم( مي های بزرگان دین
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صص ، 1385 ،)رضایي مردم آسماني و یک عقد قرار دادی است میان دوطرف حاکمان و

159_160). 

 ءاتکا با افغانستان، در که دیني های جریان: ها جریان ساختار در ونمدرناسی _2

 تشکیالت در اند؛ کرده فراهم شان های گذاری سیاست برای را بستری دیني؛ متون به
 ها جریان این داخل در و اند آراسته نه را خوددموکراسي های مؤلفه از یک هیچ به خود

 گونه هیچ ها تنظیم این رهبری قسمت در د،دار وجود ساختگي و نمایشي های انتخابات
 است سال سالیان توارثي شکل به ها جریان این رهبری و گیردنمي صورت نظری تجدید

 جای. است دموکراتیک تظاهرشان که هرچند است، شده قید مجمع و فامیل یک در که
 در ماا ندارد هم گرایانهاسالم منشأ که ملي جنبش چونهم احزاب که است عطف قابل

شهروندی در کل حقوق . است گرفته موقف دیگران از تر دموکراتیک غیر قسمت همین
شود. مدني، سیاسي و اجتماعي در راهکار این احزاب کمتر که با سه عنصر تشخیص مي

 ساالری مردم و دموکراسي بهتر تحکیم برای. (28_27صص، 1393،)اندیشمند خوردبه چشم مي
 پایان ها جریان این اداری _رهبي تشکیالت از شکل این به باید اش دیني نوع از هم راآن
 .کرد پیاده را دموکراتیک ساختار و داد

 و جریان هر: ها و فرهنگ سازی سیاسی جمعیت و احزاب قانون تعدیل _3

 نظرداشت در با نخست قدم در زندمي سیاسي فعالیت به دست کشور یک در که تنظیمي
 قرار تفتیش و مداقه مورد اساسي قانون و کشور ملي منافع اب آن خوانيهم و گونيهم
 دموکراسي سازی نهادینه به متعهد را خود ایجامعه سیاسي نظامي و کشور اگر. گیردمي
 قسمت در باید است گذاشته تمثیل به شهروندان و مردم میان در را آرمان این و داندمي

زمینه  چنان درهم و بگیردند کار زیاد تدق از سیاسي های تنظیم و احزاب به مجوز صدور
 عالوه بر در چارچوپ فرهنگ سیاسي برنامه های را داشته باشدتربیه سیاسي و آموزش
 و ها جریان این های فعالیت قسمت در نیز را ای گیرانهپي اقدامات گیرانه، پیش اقدامات
 . نماید نظارت کنگره احزاب و انتخابات از و باشد داشته ها تنظیم
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 افغانستان و مالی ای پولیه سیاستدر بانک مرکزی نقش 

 

 1عزیزاهلل فرهمند                                                                                               

 چکیده 

ند که بانک مرکزی نسبت به کاجرای موثر آن اقتضا مي سیاست های پولي مناسب و     
ترین یرهای اقتصادی آگاهي داشته باشد. از مهمیاثر گذاری آن به دیگر متغ فرایند انتقال و

این مسائل، تأثیر سیاست های پولي بر قیمت دارایي ها، به عنوان یکي از مکانسیم های 
پولي و نقش  انتقال سیاست پولي است. در همین راستا این مقاله به بررسي تأثیر سیاست

بانک مرکزی، سیستم بانکي، مردم، دولت سیستم  و، شودآن در بانک مرکزی اعمال مي
از بین نهادهای مذکور، بانک مرکزی  ، پرداخته است.وبخش خارجي بر عرضه پول موثرند

 ؛گویند، زیرایا بانک دولت نیز مي مهم ترین آنهاست. بانک مرکزی را بانک بانک ها و
دهند، بانک مرکزی برای سیستم بانکي ه بانک ها برای اشخاص انجام ميهمان اعمالي ک

 دهد.در گذشته بانک های مرکزی ارتباط نزدیکي با مردم نداشتند ویا دولت انجام مي و
 .حاضر نبودند مردم را از روش های خود آگاه کنند

ات بانکي خورشیدی هیچ اثری از موسس 1312افغانستان تا قبل از سال  در کشور      
که بیشتر در بازارهای  اعتباری توسط صرافان خارجي تمام عملیات بانکي و وجود نداشت و

ت نیز از همین صرافان خریداری قندهار فعالیت داشتند  ارزها ی مورد ضرورت دول کابل و
به عنوان یگانه بانک در « بانک ملي افغان»که این روند ادامه داشت تا این .شدمي

با گذشت  برد وهم وظایف بانک تجاری را پیش مي هم وظایف بانک مرکزی وافغانستان 
 .یافتفعالیت های این بانک گسترش مي زمان هر روز وظایف و

 افغانستان. رشد، نقش، واژگان کلیدی: بانک مرکزی، سیاست پولی ،

 

                                                             
 تهران )ع(دانشگاه بین المللی اهل بیت –رشد؛ رشته اقتصاد دانشجوی کارشناسی ا - 1



                                                  1۲8                                 نقش بانک مرکزی در سیاست های پولی و مالی افغانستان                  

______________________________________________________________________________ 

 
 

 مقدمه

یدار طراحي رشد پا رسیدن به سطح اشتغال کامل و سطح قیمت ها و درهای که روش      
گویند. سیاست پولي برمبنای رابطه بین نرخ بهره در شود ، سیاست پولي مياجرا مي و

کل عرضه پول  ، ووان پول قرض گرفتتیعني قیمتي که بر اساس آن مي -اقتصاد کشور
شود . سیاست پولي از ابزارهای متنوعي جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد تعریف مي

شکل  بیکاری تاثیر بگذارد. بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و جوید تابهره مي
یا نهاد دیگری در راستای اهداف  تاسیس بانک مرکزی همانند هر سازمان و گیری و

سیاست های پولي به مجموعه  خاصي است. در این خصوص، شایان ذکر است که اصوالً
تنظیم حجم یا هزینه پول  زی برای کنترل وشود که بانک مرکتصمیمات گفته مي تدابیر و

به افزایش حجم   هم اعطای اعتبار کند. بدون تردید، انتشار اسکناس و و اعتبار اتخاذ مي
سسه عالیت بانک های تجاری توسط یک موالزم است ف ؛لذا .گرددپول در جامعه منتهي مي

صر کنوني است که سسات مالي در عبانک مرکزی از جمله مهم ترین مو کنترل گردد.
ل سیاست های اقتصادی دولت ها دارد. یتکم هم در نقش مهم هم درکنترل حجم پول و

ن به سیاست پولي و مالي بانک مرکزی آدر این مقاله ضمن بیان مفاهیم مطرح در عنوان 
 حکومت جدید افغانستان باید با مشوره به سکتور خصوصي وافغانستان مي پردازیم. 

تنها  از تداخالت کاری این نهادها جلوگیری کرده و نایه در افغانستاجلب سرم نهادهای
وزارت تجارت  .خارجي کند جذب سرمایه گذاری داخلي و یک نهاد ملي را مسئول جلب و

تمامي  خارجي شود و ملزم به تدوین یک سیاست تجارت ملي اعم از تجارت داخلي و
کومت جدید بقیه را ملغا نماید. ح مقررات گذشته را در آن جذب نموده و پالیسي ها و

توانایي های تخنیکي دافغانستان  نگری اساسي به رهبری، مدیریت وافغانستان باید یک باز
تدوین سیاست پولي مشخص  ها خواهان طرح وبه زود ترین فرصت از آن بانک کرده و

 .برای افغانستان شود

 مفهوم شناسی

 سیاست پولی -1

 ت ها که توسط مسئوالن پولي یک کشور برای ثبات درای از سیاسبه مجموعه   
شود ، اجرا مي رشد پایدار طراحي و رسیدن به سطح اشتغال کامل و سطح قیمت ها و
 .(261ص  ،1388داودی، )  گویندسیاست پولي مي
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 بانک  -۲

ب دانشمندان اقتصادی صورت گرفته است که جان انک تعاریف مختلف تا اکنون ازب از     
مخالف  دالیل به معرف کننده صورت گرفته است که به نظریات موافق و دام مبتني برهرک

( که معنای Bankواژه آلماني ) شده است.کلمه بانک اصطالح قدیمي است که از برو رو
ولي بعضي از دانشمندان به این عقیده اند که  .دهد گرفته شده استیک نوع شرکت را مي

نیم  ؛دهد( گرفته شده است که معنای نیم کتي را ميBuncoبانک از کلمه ایتالیوی )
عمل صرافي را  نیشستند وکتي عبارت از چیز بوده است که صرافان قدیم روی آن مي

روش کهن  به هرحال بانک یا همان موسسات صرافي آن روز با همان نام و .دادندانجام مي
اعتباری امروز گردیده اند. بانک  مرکز تمامي فعالیت های پولي و به تدریج سازمان یافته و

مي شویم: قانون  دارای تعاریف مختلف است که به طورخالصه از چند تعریف آن یاد آور
ذیل تعریف کرده است: بانک عبارت از اداره یا شخصیت  بانکداری افغانستان بانک را طور

دهد. یا ضه ميمقابل، آن پول را به قر در کند وحقوقي که از مردم عامه پول را اخذ مي
دهد. بانک اعتبارمي و یرد گمي بانک عبارت از واحد اقتصادی است که به طور مرتب اعتبار

عبارت از محل است که ودایع نقدی دارای خصوصیت استرداد دوباره است از مردم به 
 شود که قوانین تجارتي وپذیرد. از سوی دیگر دیده ميقرضه یا سرمایه گذاری مي منظور
یعني  ؛بعضي را غیر مجاز ها را مجاز دانسته وکشورها بعضي از فعالیت های بانک بانکي

 .سوی حکومات وضع گردیده است ها ازمقابل فعالیت بانک یک سلسله محدودیت ها در
مطابق  بانک عبارت از موسسه است که به صورت شرکت سهامي ایجاد گردیده وء، بنا

دهد. به صورت خالصه به این یت خود ادامه ميلبه فعا بانکي هرکشور قانون تجاری و
مالي را انجام  توان بانک نامید که عملیات پولي، اعتباری ورسیم که موسسه را مينتیجه مي

سرمایه  ها یکي از موسسات مهم اقتصادی هستند که فرایند تجهیز پس انداز ودهد. بانک
 ها درفعالیت بانک د، نقش وعملکر جااین  نقش اساسي دارند. در های یک کشورگذاری

قبل از   .(181، ص 138۴میرمغزی، )بنگاه ها بررسي خواهد شد تنظیم روابط اقتصادی افراد و
را آنکه وارد بحث بررسي سیاست پولي بانک مرکزی کشور شویم نیاز است تا تاریخچه نآ

 . کوتاه به بررسي بگیریم

 گفتار اول: سیر تاریخی بانک مرکزی 

 . گرددباز مي 19های مرکزی در برخي کشورهای اروپایي به اواخر قرن ه بانکپیشن     
 های مرکزی دهد که برخي فعالیت های بانکهای بین المللي نشان ميسوابق بانکبررسي 
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ای معتبر کشورهای مانند هیک روند تحول تاریخي، توسط بانک ذکر نام آن دربدون 
بانک سوئد که از   ؛. برای مثالاست دهیرسجام مينکا به اامری ، سویدن وانگلستان، فرانسه

م به صورت یک 1668را آغاز نمود، در سال  م با سرمایه خصوصي فعالیت خود 1656سال 
مرکزی را پذیرفت .  با مجوز های قانوني تا حدود نقش بانک بانک ملي شناخته شد و

مانند  ود تاسیس شد ومحد، به شکل یک شرکت سهامي نا169۴درسال  ،بانک انگلیس
به دلیل کسب  ،عمل . ولي درها آن کشور به نشر اسکناس پرداختتعداد دیگری از بانک

به این بانک محول شد  18۴۴اعتبار الزم، امتیاز انحصاری نشر اسکناس در سال  وجه و
 دولتي در ایفای نقش آخرین وام دهنده و وظیفه اعطای اعتبارات خصوصي و نزمانآکه 
، بانک انگلیس عمال به مفهوم امروزی بانک مرکزی 19موسسات، درنیمه دوم قرن  و افراد

را ملي اعالم ، آنا خرید سهام این بانک، دولت ب19۴6سال  انجام در نزدیک تر شد. سر
به تدریج با  شد و م تاسیس 1800سال  ، درانک دوفرانس یا همان بانک فرانسهنمود. ب

، انجام وظیفه آخرین اعتبار دهنده اس، نگهداری ذخایر وقبول عاملیت دولت، نشر اسکن
الم گردید. در ملي اع ،19۴5سال  . این بانک دربانک مرکزی را نیز به عهده گرفت نقش

، تا حدود تفاوت دارد. نظام فدرال رزرویک یا اختار بانک مرکزی با سایر کشورها، سامریکا
 ، نقش مهم در تنظیم روابط پولي ونهای که در ایالت های گوناگوهمان مجموعه بانک

یفا نموده است ا، نقش بانک مرکزی را 1913دارند، از سال  بانکي به عهده داشته و
 (17۴، ص 1388صمصامي، )
 حال باید به این سوال پاسخ دهیم که بانک مرکزی چیست؟ 

 سسه مالي مهم در هر کشور مستقل وحقیقت یک مو در عصر کنوني بانک مرکزی در    
ل سیاست های اقتصادی دولت به یباشند؛ زیرا این موئسسه نقش موثری در تکممقتدر مي

فعالیت هایش  پولي هر کشوری بازی کرده و خصوص در چهار چوپ سیاست های مالي و
باشد. بانک مرکزی نیز عملیات مالي دولت ، ضروری مي برای عملیات صحیح اقتصادی و
گیرد ریف هم که از بانک مرکزی صورت ميهر تع دهد وامروزه وظایف زیادی را انجام مي

از  که این وظایف نیز از زماني به زمان دیگر وشود، به ویژه آناز وظایف آن ناشي مي
ش وظایف بانک مرکزی در کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابر این با توجه به افزای

. با ا با مشکل مواجه کرده استغیر قابل تغییر ر داشتن یک تعریف مختصر و ،طول زمان
سسه پولي مرکزی که عهده دار ک مرکزی ممکن است به عنوان یک مو، بانوجود این

هدایت کننده سیستم پولي  نماینده مالي دولت و .های تجاری استتعیین وظایف بانک
 به طور متفاوتي تعریف کرده و را بانک مرکزی . اقتصاد دانان نیز شودکشور تعریف مي
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بانک مرکزی را به عنوان  ؛به عنوان مثال .کنندلب روی یکي از وظایف آن تاکید مياغ
طور بانک مرکزی را به عنوان کند. همینبانک که کنترل کننده اعتبارات است تعریف مي

ای نیز وظیفه عمده بانک مرکزی را حفظ کند . عدهآخرین منابع برای قرض تعریف مي
ای انتشار پول از جانب بانک ای هم روی وظیفهخره عدهبال د، وثبات پایه پولي دانسته ان

های تجاری از مردم سپرده قبول در هر حال، بانک مرکزی مثل بانک  .مرکزی تاکید دارند
دهند را انجام با مردم انجام مي هبسیاری از کارهای که بانک های تجاری در رابط نکرده و

 ده است که بانک مرکزی رفتار مستقیم اش با مردم درپذیرفته ش دهد. اما این تقریباًنمي
 سطح باشد که برای سیاست های پولي و یک کشور خاص مي بایستي فقط در شکل و

ددی وجود بانکي، از طرف بانک مرکزی ضروری باشد. در بانکداری نوین مولفه های متع
 گذارند. شناسایي ويسسات مالي تاثیر ممو منابع پولي بانک ها و دارند که بر روند تجهیز

نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولي  تعیین میزان تاثیر و
موقعیت های موسسات مالي مولفه های تاثیر  ای مهم مي باشد. امروزه شرایط ومعقوله

 .(318ص  ،138۴گلیک آبادی،  ) گذاردمي
متفاوت  های تجاری است کامالًه بانکوظایف بانک مرکزی با وظایفي که به عهد    
که  یک بانک مرکزی به جای آنکه برای منافع افراد خاصي تاسیس باشد. اول اینمي

های تجاری، که بر خالف بانکشود. به خصوص آنگردد، برای منافع عموم تاسیس مي
ولت یک رابطه خاصي با دفعالیت آن انگیزه های منفعت طلبانه ندارد. دوم  بانک مرکزی 

رسمي بر فعالیت های  ؛ زیرا بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت  به طور غیرکشور دارد
بانک مرکزی به طور مستقیم با مردم سر وکار ندارد، بلکه به  ؛گذارد. سومدولت اثر مي

های تجاری و بازار پول با مردم ارتباط بر قرار آن هم از طریق بانک طور غیر مستقیم و
کند. های تجاری، سپرده های مردم را قبول نميچهارم، بانک مرکزی مثل بانک کند ومي

های مرکزی، بانک های توان انکار کرد که بسیاری از بانکبه هر حال، این مسئله را نمي
تقریبا بدون استثنا، پیش  حقیقت و شان هدایت کرده اند. درتجاری در شروع فعالیت های

ری را به عهده های تجانظارت بر بانک ک مرکزی هدایت وتا اکنون بان 191۴از سال 
 (257، ص1367علي ماجدی، )توان وظایفهای مرکزی مي. به طور کلي برای بانکداشته است

 ؛زیرا در نظر گرفت

تمام کشورهای جهان انحصار انتشار اسکناس را در  بانک مرکزی در :نشر اسکناس 

 ت، اجازه چاپ اسکناس را ندارد. درحقیققانونهیچ بانک دیگری به حکم  اختیار دارد و
باشد. طبق ماده یازده چاپ اسکناس یکي از مهم ترین وظایف یک بانک مرکزی مدرن مي
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، بانک مرکزی ایران نیز به عنوان تنظیم کننده نظام پولي ایران بانکي کشور قانون پولي و
 همان( ) اختیار دارد. دررا ج سکه های فلزی رای اعتباری کشور، انحصار انتشار اسکناس و و
 رهنمای مالی دولت  مشاور و نماینده ، بانکدار و -

 تخصصی  های تجاری ومتولی ذخایر بانک -

 متولی ذخایر خارجی ملی  -

 آخرین قرض دهنده :  -

های مرکزی : امروزه کنترل اعتبارات از مهم ترین وظایف بانک کنترل کننده اعتبارات-
 ای است که دیگر وظایف بانک مرکزی عملي شده ویق چنین وظیفهاست، زیرا از طر

رابطه با اهمیت این وظیفه بانک مرکزی، همین بس که  یابد. درهدف معیني تحقیق مي
 را یافت. توان آنهای مرکزی ميقانون همه بانک در

د تواند افغانستان بانک بحیث شخصیت حکمي دارای صالحیت های کامل قانوني بوده مي
غیر منقول را حصول یا واگذار، اسناد بهادار  های مربوط را منعقد، اموال منقول ودادارقر

 طرف دعوای حقوقي قرار گیرد به اشکال مختلف قرضه ها را دریافت و مربوط را صادر و

تواند در مي دفتر مرکزی د افغانستان بانک در شهر کابل بوده و .(179ص ،136۴، قدیری )
ارتباطي  داند، دفاتر نمایندگي ووظایفي که الزم مي فغانستان با اختیارات وخارج ا داخل و

 .های کارگذار را تعیین نمایدبانک را تاسیس، نمایندگان و فرعي خود

 پایه پولی گفتاردوم: ترازنامه بانک مرکزی و

اداره سیاست پولي را از جانب  توانیم چگونگي هدایت واینک در شرایط هستیم که مي
که  شود گفت، ميتحلیل عرضه پول . در تجزیه ونک مرکزی مورد ارزیابي قرار دهیمبا

گذارد. های تجاری، مهم ترین عامل است که در عرضه پول اثر ميتغییر ذخیره اولیه بانک
شود. ر قدرت نامیده ميیا پول پ این تغییر در ذخایر اولیه، به عنوان تغییر در پایه پولي و

تواند از طریق ابزارهای سیاست گذاری نظیر عملیات بازار باز مرکزی ميدرهر حال، بانک 
یا نرخ تنزیل مجدد در پایه پولي اثر گذارد. اگر چه  فروش اوراق قرضه ( و )یعني خرید و

اما دیگر عوامل نیز  .ابزار سیاست گذاری تعیین کننده های اولیه پایه پولي هستند این دو
 اگر بانک مرکزی قصد اعمال سیاست پولي درست و ،ر حالگذارند. به هبر آن اثر مي

 ن را دارد مي بایستي دیگر عوامل نیز روشن گردد. دستیابي به یک عرضه پول معی

کي ــپایه پولي از مجموع بدهي های پولي بان  ( :Hرقدرت)پایه پولی یا پول پ

که شامل  (Rها )ذخایر بانک ( وCمسکوک در جریان )  مرکزی که شامل اسکناس و
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رحماني، )  رددــگيـباشد ، تشکیل م( ميERذخایر اضافي ) ( وRRذخایر قانوني )

  :توان نوشتراین ميــبناب (.6۴ص، 1386

1: H= C : 2بگیریم :R=RR+ER ( به جای 2از جایگزین کردن طرف راست رابط )
R( 3( چنین خواهیم داشت: )1در رابط ) H=C+RR+ER  اجزای رابط طرف راست

شود، نامیده مي مصارف پایه پولي  ( چگونگي استفاده از پایه پولي را اصطالحا3ًرابط )
 منابع پایه پولي سفانه این رابط عوامل را که تعیین کننده پایه پولي وانشان مي دهد. مت

آن مثل همه ترازنامه  که در  میباشد، نشان نمي دهد. اما  با توجه به تراز نامه بانک مرکزی
یعني عوامل که  ؛توان منابع پایه پولي بدهي ها با یک دیگر برابر اند، مي ارایي ها وها ، د

 تواند پایه پولي را تغییر دهد، شناسایي نمود. مي
( از اجزای Rها )نیز ذخایر بانک ( وCسکناس درجریان )ا که سکه واز آنجای ،بنابراین

بدهي ها  وند، برابری دارایي ها وشمصارف پایه پولي تلقي مي بدهي های بانک مرکزی و

 را بر حسب دیگر اجزای دارایي ها و R,Cسازد که درترازنامه، این امکان را فراهم مي
 آورد.بدهي ها بدست مي

 فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی  خرید و

را از یک  افغانيفرض کنید که بانک مرکزی اوراق قرضه دولتي به میزان یک میلیون 
نک تجاری خریداری نماید. حال اگر بانک مرکزی بهای اوراق قرضه خریداری شده را با

ور نیز چک را به حسابش در بانک مرکزی قرار دهد، کذبانک م با چک پرداخت نماید و
باشد. بانک مرکزی بصورت زیر مي دراین صورت تغییرات ترازنامه های بانک تجاری و

)خرید اوراق  افغاني ي بانک مرکزی یک میلیونشود، دارایهمان طوریکه مالحظه مي
است که بدهي های بانک مرکزی نیز با  يقرضه دولتي ( افزایش یافته است. این درحال

 ها در بانک مرکزی ، به همین مبلغ افزوده گردیده است.ها ی بانکافزایش سپرده
 

 مالی در درون حکومت افغانستان گفتار سوم: سیاست پولی و

تورم  مالي و شدن موضوع مورد بحث در ابتدا باید تعریف سیاست های پولي وبرای روشن 
را بیاوریم . سیاست های پولي ، سیاست های هستند که توسط بانک مرکزی درجهت کنترل 

کند از طریق اعمال سیاست ها بر الگوی مصرف شود. بانک سعي مينقدینگي اعمال مي
بانک  ورم تاثیر بگذارد. ابزارهای عمومي سیاست پولي دردر نهایت ت تولید بنگاه ها و خانوار و

عملیات بازار باز است. به عالوه  داری سنتي شامل نرخ تنزیل مجدد، نسبت سپرده قانوني و
در مورد خاص از ابزارهای خاصي استفاده مي شود که مهم ترین آنها اعمال سقف های 
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دادن اعتبارات در بخش های اقتصادی  اعتباری است که در واقع یک ابزار مستقیم برای جهت
ها به منظور جلوگیری از رشد بي رویه مورد نظر یا محدود کردن حجم کلي تسهیالت بانک

 بزارهای سیاست پولي عبارت انداز:ا. (189، ص 1388داودی،)نقدینگي است 

اعتبار توسط بانک  میزان عرضه پول و بانک مرکزی با دخالت در الف: ذخایر قانونی:

ها که، بانکنرخ بهره تاثیر بگذارد. مضاف آن نهایت در در تواند بر عرضه پول وها، مي
عالوه بر ذخیره قانوني همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک 

 نماید. يمرکزی نگهداری م

قرضه فروش اوراق  تواند با خرید واین حالت بانک مرکزی مي در ب: عملیات بازار باز:

 (.  1396، 129)شقاقي، شماره میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد  بر در بازار برحجم اعتبارات نهایتاً

های تجاری باید برای نرخ تنزیل مجدد ، نرخ است که بانک ج: نرخ تنزیل مجدد:

دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را 
ارتباط با  نماید. نکته قابل توجه درها اعطا ميیق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانکاز طر

توانند بر روی بخشي عرضه مي سیاست های پولي این است که ابزارهای این سیاست صرفاً
از ابزارهای سیاست پولي  اعتبارتاثیر بگذارند. قابل ذکر است که در ایران معموالً پول و

شود. این امر باعث تخصیص بخشي اعتبارات استفاده مي تعیین نرخ سود و مستقیم از قبیل
نرخ ذخیره قانوني هیچ گونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته  شده است تا تغییر در

باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار 
که به دلیل تاثیر تغییرات نماید. نکته قابل توجه آنابزار استفاده مي اوراق مشارکت از این

 ، این بانک معموالً روی ترازنامه بانک مرکزی سود اوراق مشارکت بر نرخ ذخیره قانوني و
روی  کند از ابزارهای مستقیم بجای ابزارهای غیر مستقیم در جهت تاثیر برسعي مي

                 .(321 ص، 1365 ،یان)طبیب نقدینگي کشور تاثیر بگذارند
اوراق مشارکت در  از طرف دیگر بر مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه درسایر کشورها با

 ها در دوره زماني اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده وایران، تعهد خرید آنها توسط بانک
ي عبارت است از استفاده دهد. سیاست های مالقیمت اسمي کارایي این ابزار را کاهش مي

برای تحقق  ؛. مثالًیي دولت برای رسیدن به اهداف خاصفعالیت های درآمد زا از مخارج و
تواند تصمیم های مربوط میزان تثبیت قیمت ها دولت مي اهداف هم چون اشتغال کامل و

ش مالیات مي ا که دولت بیش از حجم مخارجرا تغییر دهد. هنگامي منبع درآمد خود و
که زماني شود وگیرد، باعث کاهش جریان درآمدی درنتیجه باعث کاهش تقاضای کل مي
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ن تقاضای کل را افزایش آدر اثر  آمد ملي و کند درآمد های مالیاتي خود خرج مي بیش از در
رشد  دهد. کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالي دولت برای تنظیم ثبات ومي

والن سئبدون دخالت م کار وبرخي ابزارهای سیاست مالي خودرود. ر مياقتصادی به شما
مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که به هنگام کاهش  کنند. مثالًعمل مي

جهت  از این راه در دهد وکسب کار، درآمدهای دولت را کاهش مي درآمدهای شخصي، و
کند ن کاهش درآمد ها است، عمل ميکه الزمه دورا جبران سیر نزولي مصارف مختلف

انبساط اقتصادی ، مالیات ها  از سوی دیگر در دوره گسترش و (.1396  ،111شیخیاني، شماره )
افزایش یابند ودر نتیجه از فشارهای تورمي بکاهند . دولت مي تواند با  توانند سریعاًمي

ه وتقاضای اعتبار سیاست های مالي خود برخالف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرض
تاثیر بگذارد. درصورتیکه دولت کلیه درآمد های خود را ناشي از اخذ مالیات ودیگر منابع  

شود که به معنای افزایش پس واقع با مازاد بودجه روبرو مي در درآمد است هزینه ننمایید،
سطح  در نتیجه کاهش دولت به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و انداز

 عمومي نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.
شود این  نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو مقابل اگر دولت در در    

به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهدشد.  بازار و امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در
سه با مقداری پایه از قدرت خرید مقای تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومي قیمت ها در

درصد، تورم درکشورهای عمده طرف تجاری ایران 15شود. تورم در ایران سالیانه گفته مي
افزایش نرخ ارز نیز طي ده سال گذشته حدود دو درصد بوده است. راهبرد مهار  درصد و2

تورم را کم  ها توسط بانک مرکزی این راهبرد شتاباز نفس انداختن افزایش قیمت تورم و
نظر تنها  صورت تداوم سیاست های مالي موجود، اصالحات پولي مد کند، اما دررنگ مي

درصد جلوگیری خواهد کرد. تاکید بر اصالحات پولي  20از افزایش تورم ایران به باالی 
ایران یک رقمي نخواهد کرد. لذا استقرار رکود  بدون توجه به اصالحات مالي، تورم را در

حوزه کالن اقتصاد ایران است . در وضعیت  تیجه اشتناب ناپذیر پارودوکس فعلي درتورمي ن
چه شاخص های نقدینگي چنان کند وجهت در کشور نمایان نمي موجود اقتصاد ایران در دو

سیاست های انبساطي  کشور از همین روند تبعید کند و عرضه بي رویه پول در نرخ تورم و
 با توجه پوتانسیل نقدینگي برای ایجاد انحراف و ادامه یابد. پولي با سرعت فعلي مالي و

از این طریق  علم کند و داقتصادی ممکن است تورم دوباره ق ناهنجارهای شدید اجتماعي و
ثابت درآمد بیشتر  شاغالن کم درآمد و طبقات اجتماعي کم توان مالي و فشار به گروه ها و
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در نهایت باعث نا امني اجتماعي، گسترش فقر  شکاف طبقاتي را عمیق تر کرده و شده و
 .(263ص ،1350 ،برزگر)رشد ناهنجاری های اجتماعي شود  عمومي و

 گفتار چهارم : انکسار سیاست های پولی افغانستان

سیاست مالي هر دو مبحث تحت اقتصاد کالن مورد مطالعه قرار  سیاست پولي و    
سیستم پولي نیز ذکرشده ودراین سیاست عرضه  گیرد. سیاست پولي درتعداد منابع بناممي

پول، تنظیم مقدار پول نقد ) نقدینگي(، تنظیم نبض اقتصادی از طریق نرخ بهره، افزایش 
ق انضباط گردد. هدف عمده آن طرح، طبوکاهش حجم پول دریک اقتصاد بررسي مي

باشد. م مياستخدا پیشرفت اقتصادی و و ترقياستحکام قیمت،  سیاست پولي، پایداری و
 .شوداین سیاست بدو نوع عملي مي

ترتیب سیاست  گردد وباعث کاهش مقدار پول دریک اقتصاد مي، لافزایش مقدار پو با    
سیاست پولي انقباضي نامیده مي شود. تمام موارد فوق از صالحیت های  پولي انبساطي و
اید ناشي از مالیه، مخارج برگیرنده  عو باشد. سیاست مالي دریک کشور مي بانک مرکزی در

تعداد منابع بنام سیستم  رند. سیاست پولي دریگبصورت عموم بودجه مورد مطالعه قرار مي و
این سیاست عرضه پول، تنظیم مقدار پول نقد یا ) نقدینگي( تنظیم  در پولي نیز ذکر شده و

رسي نبض اقتصادی از طریق نرخ بهره، افزایش وکاهش حجم پول در یک اقتصاد بر
استحکام قیم، ترقي  دار وانضباط سیاست پولي، پای تطبیقح، گردد. هدف عمده آن طرمي

برگیرنده ناشي از مالیه، مخارج  باشد. سیاست مالي دراستخدام  مي پیشرفت اقتصادی و و
که دولت روی چگونگي جمع آوری مالیات، باشد. زمانيبه صورت عموم بودجه دولت مي و

 الیت های اقتصادی، مقدارد تخصیص برای برنامه ها یا پروژه ها وسود دهي فع سوق و
 تشود. به عباراین واکنش دولت؛ سیاست مالي نامیده مي .کندتوزیع عاید تصمیم اتخاذ مي

 دهد ون بازتاب ميست مالي یک کشور را دریک دور معیبودجه سند است که سیا ؛دیگر
گسترش اهداف  عادالنه به صورت حفظ و ني وسیاست مالي عبارت از اقدامات اصولي، قانو

باشد. عواید سه حالت نمي سیاست مالي خارج از یک سال پولي و دولت دریک دور معموالً
این حاالت  باشند ومصارف مي عواید بیشتر از مصارف و مساوی به مصارف، عواید کمتر از

انقباضي نامیده سیاست مالي  به ترتیب سیاست مالي خنثي، سیاست مالي انبساطي و
باشند. در افغانستان سایر نهادهای مربوط مي شوند. موارد باال از صالحیت وزارت مالیه ومي

این خالء  باشد. وتعرفه های گمروکي بوده وکمتر از مصارف مي عواید ناشي از مالیات و
ي یا سیستم پول نگردد. در افغانستاتوسط معاونت های مالي جامعه بین المللي مرفوع مي

گردد. این نظارت مي سیاست پولي توسط بانک مرکزی )دافغانستان بانک( طرح، تطبیق و
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شورای ملي  سیون اقتصادی ویمورد سیاست های پولي با کم  در بانک مستقل بوده و
 گردد. درطرز فعالیت این بانک توسط قانون شرح مي چنان، تشکیل ونماید. هممشوره مي

ن اساسي افغانستان چنین صراحت  دارد. دافغانستان بانک، بانک قانو12مینه ماده زاین 
تطبیق سیاست پولي کشور، مطابق به  طرح و باشد. نشر پول ومستقل مي مرکزی دولت و

مورد چاپ پول با  باشد. بانک مرکزی دراحکام قانون، از صالحیت بانک مرکزی مي
طرز فعالیت این بانک توسط  نماید، تشکیل وسیون اقتصادی ولسي جرگه مشوره ميیکم

شود. اما قانون دافغانستان بانک استقاللیت این بانک را در مورد سیاست قانون تنظیم مي
قانون دافغانستان بانک، این بانک را )مکلف( به مشوره با  برد.نرخ اسعار زیر سوال مي

اهنگي با سیاست های مالي در هم نماید بدون شک سیاست های پولي ووزارت مالیه مي
مکلفیت  شود. اما، استقاللیت بانک مطابق قانون اساسي وتطبیق مي یک دیگر طرح و

ممکن  باشند ومورد متضاد مي مشوره با وزارت مالیه مطابق به قانون دافغانستان بانک دو
نستان بانک ا، جز اول قانون دافغ69باعث تداخل کاری میان دو نهاد مذکور گردد. در ماده 

اجرای سیاست نرخ اسعار کشور  : دافغانستان بانک مسئول طرح، اتخاذ، تنظیم وآمده است
مینه با وزارت مالیه  مشوره نماید. در جز زاین  بوده، مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم در

دوم همین قانون آمده است: دافغانستان بانک منحیث نماینده افغانستان در رابط به کنترل 
کند. دافغانستان بانک، ماده دوم تحت کام نافذه مربوط عمل ميمطابقت با اح اسعار در

 باشد. وظایف اساسي، بانک مذکور از صالحیت ها ومسئولیت های ذیل برخوردار  مي
 اجرای سیاست پولي افغانستان، طرح، اتخاذ و -

 افغانستان، ترتیبات اسعار طرح، اتخاذ واجرای سیاست ارز و -

 سعار افغانستان،اداره ذخایر رسمي ا نگهداری و -

 ،نمسکوکات فلزی افغانستا نشر پول کاغذی و چاپ، ضرب و -

 نماینده مالي دولت، انجام وظایف منحیث بانک دار، مشاور و -

ها، صرافان اسعار، عرضه کنندگان بانک نظارت بر صدور یا ثبت جواز، تنظیم و -
ر، کنندگان خدمات اسناد بهاداخدمات پولي، مجریان سیستم پرداخت، عرضه

تواند سایر اشخاص که دافغانستان بانک مي مجریان سیستم انتقال اسناد بهادار و
  .مطابق احکام قانون آنها را نظارت نماید و..

انتقال اسناد بهادار که از  سالم جهت پرداخت و توسعه سیستم موثر و ایجاد، نگهداری و
حساب معامالت پرداختي تسویه  تصفیه و طرف دولت دافغانستان بانک صادر شده باشد و

رد. دافغانستان بانک، طرح، تطبیق، یگچنین اسناد بهادار صورت مي معامالت که در و
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باشد. افغانستان بررسي سیاست پولي بر عهده آمریت عمومي سیاست پولي مي انضباط و
باشد، بنابراین، بانک مرکزی از سیاست پولي متحول دارای کسر بیالنس تجارت مي

نماید ونرخ پول افغاني را از طریق عرصه دالر امریکایي در ه استفاده ميمدیریت شد
حفظ ارزش واحد پولي از طریق . (83ص  ،1386، سید مسعود ) نمایدمارکیت شهزاده حفظ مي

زمان اندک  درحاالت خاص و یک اقتصاد معموالً کاهش مقدار پول در افزایش و
 برده ویک دهه این سیاست را به پیش ر ازباشد. اما بانک مرکزی افغانستان بیشتمي

 قال صندوق وجهي بین المللي پولمورد انت نماید وهم همین سیاست را دنبال مي فعالً
که، افغانستان نیز قرار گرفته است. درصفحه انترنیتي بانک مذکور آمده است: به دلیل این

شود. خ مبادله متاثر ميقیم داخلي از نوسانات نر باشد ودارای کسر بیالنس تجارت مي
 ؛از این رو، دافغانستان بانک از سیاست پولي رژیم عرضي متحول مدیریت شده

 (Rate Managed Floationg Exchangeاستفاده کرده و )  سه هدف
نماید که عبارت اند از: تعیین سقف برای رشد پایه پولي عمده را پي گیری مي

(Reserve Money تعیین سقف برای پول ،)(  در دورانCurrency in 

Circulatinتعیین سطح ذخایر خالص اسعاری ) ( وNet internaltional 

reservesحفظ  عمل د افغانستان بانک برای انضباط میزان پایه پولي و باشد. در( مي
کند که فروش اسعار از طریق روند مزایده ) لیالم ارزش پول افغاني از دوشیوه استفاده مي

هفته دو مرتبه صورت  باشد وصرافان دارای جواز مي های تجارتي وشتراک بانک( آزاد به ا

های تجارتي ( به بانکCapital Notesای )فروش اوراق بهادار سرمایه رد ویگمي
مطابق  باشد ورد. مقدار فروش اسعار غیر ثابت ميیگهفته یک مرتبه صورت مي باشد ومي

ارز خارجي روزانه از سرای شهزاده  9ل افغاني در مقابل گردد. نرخ پوت عرضه ميینیاز مارک
گردد. این واحد های پولي عبارتند از: دالر امریکایي، یورو، پوند انگلیسي، فرانک تعیین مي

تومان ایراني  سویس، روپیه هندی، روپیه پاکستاني، درهم امارات، ریال عربستان سعودی، و
مالي در هماهنگي با یک دیگر  ست های پولي وتذکر یافت، سیا طورکه قبالً باشند.مي

افغانستان بانک مطابق به قانون مکلف به مشوره با وزارت مالیه  شوند وتطبیق مي طرح و
وزارت مالیه در ارتباط مستقیم سیاست های پولي  باشد، بدین سان دافغانستان بانک ومي

سایر  ل بودجه ملي وسیاست های مالي بر اساس عواید، مصارف دولت، منابع تموی و
 Cashدر کمیته مدیریت نقدینگي ) مشتقات را از وزارت مالیه بدست آورد ه و

Management Committeeنمایند. وظیفه این ( ماه یک مرتبه نشست مي
 عدم موفقیت دولت در کمیته تطبیق چگونگي مصارف دولت، جمع آوری عواید، موفقیت و
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گردد. رفع نواقص تصمیم اتخاذ مي دل نظرنموده درتطبیق بودجه طي یک ماه گذاشته تبا
های هوای صورت میدان انتقال پول خارج از اقتصاد افغانستان از طریق بانک، صرافان و

باشد. انتقال پول خارج از افغانستان میکانیزم نظارت دافغانستان بانک مطلوب نمي گرفته و
 ؛گیرداز طریق بانک سه نوع صورت مي

 گوید: انتقال پول ازخواهد ازوی نام برده شود به نوسینده ميبانک که نمي منبع کابل -1
( صورت Monei Gramهزار دالر امریکایي از طریق ) 3000الي  300طریق بانک از 

برای مصارفین در حال سفر، دانشجویان خارج از کشور، خرید های  معموالً گیرد ومي

عرض کمتر از  ( درWestern unionویسترن یونین ) -2 .گیردکوچک صورت مي
دهد.  مرکز تحلیل معامالت ساعت پول را به واحد دومي بدون حساب بانکي انتقال مي 2۴

 Fintraca Transactions and Reportsزارشهای مالي افغانستان ) وگ

Analysis Center of Afghanistan the Finansial منحیث واحد )))
 (( پس از تصویب وFIU Finansial) Intelligence Unitاطالعات مالي )

م تاسیس شد.  200۴توشیح قانون مبارزه علیه تطهیر پول وعواید ناشي از جرایم درسال 
اطاعت  استحکام هر چه بیشتر نظام مالي افغانستان و هدف اساسي این قانون حراست و

 نیمهیک نهاد باشد. واحد اطالعات مالي های بین المللي ميپیمان پذیری از میثاق ها و
 کند.چوپ دافغانستان بانک فعالیت ميدر چار مستقل است و

در مورد سیاست پولي وکاهش ارزش پول افغاني باید اذعان کرد که افغانستان تا هنوز 
صاحب یک سیاست پولي مدون نیست. بانک مرکزی افغانستان که مسئول طرح، تطبیق 

به تدوین یک سیاست  ان است تا هنوز موفقنظام بانکي افغانست نظارت از سیاست پولي و و
پولي نشده است. سیاست های پولي ستون فقرات سکتور مالي وبانکي کشور ها به شمار 

رفتن اقتصاد به یک  باعث فرو مي آید که درنبود آن، نظام مالي وبانکي از هم پاشیده و
قوانیني  کارها وشود. سیاست پولي یک کشور عبارت از راهبانکي مي بحران شدید مالي و

ها وتادیات باشد که به اساس آن ارزش پول، نظام تبادله اسعار، نظارت از سیستم پرداختمي
 رد. یگبالخره نظارت از سیستم بانکي کشورها صورت مي و

 نتیجه گیری

شود سیاست پولي گوهای روزانه به سیاست های پولي صحبت ميو  جا که در گفتاز آن
ها نیز یاد ز سیستم بانکي است بانک مرکزی که بنام بانک بانکیک کشور عبارت ا در

به انکشاف زیر  به خصوص درکشور های رو بعضي از ممالک و بانک مرکزی در. شودمي
نماید ) درتحت اثر وزارت مالیه یا وزارت دارایي ( که اداره مستقیم حکومت فعالیت مي
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بانک مرکزی تابع به آن  گردیده وتدابیر سیاست پولي از طرف وزارت مربوط  اتخاذ 
در  این ممالک طبیعت غیر مستقل را دارا میباشد. عباره دیگر بانک مرکزی در . بهباشدمي

سیاست های پولي شده از سیاست مالي  این مقاله با توجه به تعاریف که از بانک مرکزی و
لیه هر کشور رشد اقتصادی نیز تبیین شده که یکي از اساسي ترین وظایف وزارت ما و

مصارف کشور به وسیله سیاست مالي با استفاده از بودجه منحیث ابزار  مدیریت عواید و
و در نهایت، استراتیژی انکشاف ملي موجوده افغانستان  باشد.سیاست گذاری اقتصادی مي

متون قطور طویل  در روشني سیاست ودور نمای اقتصاد جدید افغانستان باز نگری شده و
اولویت خاص واشدی افغانستان که عبارت از فقر زدایي، رشد سکتور خصوصي،  آن به چند
 معارف میباشد تقلیل یابد. صحت و

تاکید بدان سبب است که هرآن  مجتمل است که مشتریان بخواهند مقداری ازسپرده خود 
را دریافت کنند، پس الزم است که بانک  آمادگي انجام تعهد پرداخت راداشته باشد. بانک 

چنین  های تجاری یا بازرگاني به همین دلیل شکل گرفتند تا وام های کوتاه مدت معموالً
فروش دارایي های  به طور کلي خرید و نبود که در خرید زمین، ساختمان یا ماشین آالت و

 هماهنگي بانک های تجاری با تجار، صاحبان مشاغل و ثابت به کار گرفته شود. تناسب و
قرون  ، موجب بروز مشکالت اجرایي درراه پیشرفت انقالب صنعتي درفعالیت های گوناگون

حمل  معدن و بخش های صنعت و نوزدهم شده بود، زیرا طرح های صنعتي در هجدهم و
فت بانکداری، با پیشر گردید.بلند مدت مورد نیاز تامین مي نقل نیاز به وام های کالن و و

 طوری که مدیران بانکي با کسب اطالع ازدارایي ها مطرح شد به  دبه تدریج موضوع سب
سپرده های جاری مي بایست دارایي  رفتاردارندگان سپرده ها درتنظیم سبد اوراق مالي و

 فزایش دهند.نگي بانک ایهای بانک را ضمن حفظ قدرت نقد
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 ضی درنظام قضایی افغانستان وایرانبررسی استقالل قا
  

 
                                                                                                                         

 1محمد اسحق عارفی

 چکیده 

روی  اًدر افغانستان و ایران شدید ؛استقالل قاضي در همه کشورها بیان شده است اما     
باشد. و منظور از ضي ميیکي از نیازهای مبرم برای یک قا استقالل تأکید گردیده و

نون نافذ حکم، تنها قا استقالل که ما یاد آورشدیم این است که در هنگام صدور رأی یا
 ل خود قرار بدهد.کشور و وجدان خود را حاکم بر اعما

ران نداشته باشد و از هیچ  ترسي از های دیگستورها و نظرها و خواستهتوجه به د     
اشخاص قدرتمند و سودجو نداشته باشد. اما متأسفانه قضات با آن جایگاهي بلندی که 

 اً گیرند. مخصوصدارند اما در بعضي اوقات تحت تأثیر عوامل خارجي و داخلي قرار مي
تحت  هشود بلکچه که حقش است عمل نميدارند. آن دقضات در افغانستان مشکالت زیا

که زند. وقتيمندان قرارگرفته و شدیداً استقالل قاضي را ضربه ميتأثیر و فشار قدرت
استقالل قاضي را در نظام قضایي افغانستان و ایران بررسي کردیم، در قوانین مختلف بر 

 ضي، قلمرو، صالحیت، منصب قضا، وچنین جایگاه قاقاضي تأکید گردیده و هم استقالل
که برای یک قاضي بیان گردیده همه و همه بیان گر و تأکید بر  ضمانت اجراهای

 استقاللیت قاضي دارند.
 

 استقالل قاضی ، صالحیت های قوه قضائیه ، قضات، دادگاه. کلیدواژ ها:

                                                             
 دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته حقوق خصوصی؛ دانشگاه بین المللی اهلبیت )ع(تهران - 1
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 مقدمه 

یابد. که پیوسته ریشه دوانده و تکامل ميجامعه بشری دارای ساختار ارگانگي است      
گاه به یک منوال ، سیاسي، فرهنگي و علمي جوامع مختلف هیچحیات اقتصادی، اجتماعي
 ماند و نمانده است. و بر یک سطح باقي نمي

پیماید و توأم با این بلکه پیوسته از مداریج پائین به مداریج عالي سیرصعودی خود را مي
صیت های دول و روابط آنها با سایر شخحرکت کلیه شئون زندگي افراد بشر، به شمول نظام

 ر و تحول گردیده است.یهای حقوقي ملي و بین المللي  دست خوش تغی
که نباید دست خوش تغییر و تحول قرار بگیرد اما، درکشورها یکي از موضوعات بسیار مهم

افغانستان به  های موجود دراست. با توجه به وضعیت قضا و نا بسامانياستقالل قاضي 
حداقل صدمه دیدن جدی نهادهای حقوقي شدن و یا  جنگ و نا امني و منهدمدلیل دو دهه 

تدوین و تصویب قانون اساسي جدید در افغانستان و استقالل قاضي در نظام قضایي  و
 افغانستان و ایران رو به رشد و در حال بازسازی که با گذشته تفاوت بسیار آشکار نموده

میم و برطرف گردد و در های آن به زودی ترولي نباید توقع داشت که تمام کاستي است.
 حد استقالل قضایي در نظام قضایي و سیستم حقوق ایران برسد. به هرحال یکي  از

 قرارگیرد در تأثیر و نباید تحت فشار به آن تأکید شده و همه کشورها موضوعات که در
ها حیتافغانستان و ایران صال بختانه در قوانین باشد که خوشيرابطه به استقالل قاضي م

ایران چه  نستان وکه قاضي در افغاو ضمانت اجراهایي برای قاضي نام برده است اما آن
 .است که باید جواب داده شود یهمسأل از استقال ل برخور دار است یک قدر

 مفهوم شناسی

 قضا

ای قضا در آن به قصر بر معاني بسیار اطالق شده است که واژه به مد و ضاق لغت در     
دادن، آگاهانیدن، انجام دادن، پرداختن،  اندرز رش کردن وسفارفته است.  ده معني بکار

 رسي کردن، نوشتن ویا داد سیدن مرگ، واجب شدن، داوری ور اریدن، جداکردن، فراذگ
 نویسد:راغب اصفهاني مي است که آفریدن

دو  هر کدام بر سخن چه در رفتار وکنش و قضا انجام دادن کاری است، چه در گفتار و
 .گونه است
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سوره اسرأ، آیه  ) قضي ربک ان ال تعبدو اال ایاه مانند: و يیا آدمي است. سخن خدای يیاخدای

هن سبع سموات یعني: دستور داد خدایت که جز او نه پرستید. کنش خدای مانند: فقضا( 23
ت که اشارا ند هفت آسمان را در دو روز آفرید؛یعني: خداو(.12سوره فصلت آیه  ) في یومین

حقوقي قضا به معني  گذاریدن او ما از نظر فقهي و است به ایجاد آفرینشي آفریدگاری و
برخي از فقها آن را چنین تعریف . رسي و داوری و قاضي به معني دادرس و داور استداد

پایان  برکنار ساختن اختالف و برخورد و رسي میان مردم به هنگام ستیز وددا» کرده اند: 
درتعریف دیگر آمده است)) دادرسي درمیان برای  «آنان اختالف وع مورددادن موض

دادرسي از »برخي دیگر گفته است :  .( 1383 بی تا،،خمینی)برکنارساختن اختالف آنان(( 

حکم  خداوند. برخي دیگر  مطابق دستور و ،دعوا میان دو یا چند کس میان بردن ستیز و
یا حاکم خصومت یا  اینکه قاضي وقضا عبارت است از حکم کردن یعني  گفته است:

 .( 1786)مجله االحکام، ماده،فیصله کند  اختالف را قطع و

 استقالل  – ۲

در لغت به  به کار رفته است و‹  independence› جا معادل واژه استقالل که درآن
باشد و در اصطالح سیاسي به معني مصؤنیت عدم وابستگي به دیگری مي معني بي نیازی و

کنترول قدرت خارجي باالی افراد است که عوامل خارجي نتواند باالی شخص  ذ واز نفو
محق  هرانسان سزاوار و :ماده دهم اعالمیه جهاني حقوق بشر آمده است ارد. درذتاثیربگ

مستقل  طرف وعادالنه توسط دادگاهي بي برابر به دادرسي آشکار و به دسترسي کامل و
 در« تکالیف وی رسیدگي کند زایي علیه وی، به حقوق واست تا در برابر هرگونه اتهام ج

نیز در مقررات دادگاهای کیفری  مربوط به دادرسي عادالنه، و مقررات بین الملل حقوق بشر
به طوری روشن « استقالل»واژه  است. دادگاه یا قضات شرط شده يطرفبي بین الملل و

ت این مضمون است که دعاوی چه که تکرار گردیده اسآن صریح تعریف نشده است، و و
طرف رسیدگي شود، یا بي مدني یا اتهامات کیفری باید توسط دادگاه یا دیوان مستقل و

که قضات باید مستقل باشد. الکن با توجه به تضمین های که برای استقالل پیش این
گونه را به اختصار اینتوان مفهوم آنیا موانع که برای آن برشمرده است، مي بیني شده و

هرگاه  .یا اجرایي است کنترول سیاسي و استقالل به معنای مصؤنیت از نفوذ و بیان کرد:
 یا قضات رآی و اری بردادگاه وذیا تاثیرگ آن باشد تا با نفوذ وقدرت های در پي مراجع و

ون ئن های الزم برای مصیتضم یا قضات فاقد ابزار و ر سازد، دادگاه ویثآتصمیم آنها را مت
 ری باشند، فاقد استقالل خواهند بود.یثأاز چنان ت ماندن
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شخصي، مستقل از  و ظ نهادیحق برداد رسي عادالنه ایجاب مي کندکه قضات به لحا
. و هم چنین باید یاد آور شدکه حق محاکمه ترول قدرت سیاسي یا اجرایي باشندکن نفوذ و

ي ترین حقوقي آدمیان شدن توسط یک دادگاه مستقل وبي طرف، امروزه به یکي از اساس
مبدل شده است، این حق در بسیاری قوانین اساسي ملي درج گردیده است. از همین رو 

ل وبي شعبه جدید نظر دادگاه ویژه یوگسالوی سابق در پرونده در وصف شرط استقال
که باید نزدی دادگاهي حق بنیادین بشری متهم براین طرفي دادگاه چنین گفته است:

ق محاکمه عادالنه ف محاکمه شود، عموما به عنوان جزء جدای ناپذیر حمستقل و بي طر
 .شناخته شده است

 استقالل قا ضی  – 3

ی یا حکم، تنها قانون و أهنگام صدور ر منظور از استقالل قاضي این است که قاضي در
ه ادادگقانون تشکیل دادگاه جنایي: 39ده وجدان خود را حاکم اعمال خود قرار بدهد. طبق ما

با توجه به محتوایات  خداوند و وجدان، مشاوره نموده و زپس از ختم رسیدگي با استعانت ا
های دیگران خواست توجه به دستورها، نظرها و پرونده مبادرت به صدور رای مي نماید. و

 .( 12، 10، 9ص صبي تا،، نوری زاده ) نداشته باشند
 ...: داردمي سیاسي مقرر حقوقي مدني ومیثاق بین الملل  1۴ماده  1جمله در بند  از  

بي  علني در یک دادگاه صالح، مستقل و هرکس به این که به دادخواهي او منصفانه و
یا قرار، الزمه  صدور هرنوع حکم و طرف ... رسیدگي شود استقالل در تصمیم گیری و

یجه برای در نت کند وقضاوت عادالنه است. استقالل دادرس، امنیت قضایي را تضمین مي
آزادی های متهمان، پناهگاهي مهم است اگر این استقالل تامین نگردد  حفظ حقوق و

 دهد.را از دست مي دادرسي عادالنه مفهوم خود
هیچ وقت دعاوی عادالنه انجام نخواهد  ر افراد قدرت مند قرار گرفته ویثأقاضي تحت ت و

 ر اساس رعایت قواعد فقهي وهم چنین استقالل قاضي در نظام دادرسي اسالم ب یافت و
شود که ین ویژگي مالحظه ميریزی شده است در پرتو همبر پایه اجتهاد و استنباط پي

 رسي اسالمي، بین سایر نظام های شناخته شده جهان، استقالل قاضي را بهترسیستم داد
تامین کرده است. به حکایت تاریخ، قضات شجاع و حق پرست اسالم، برای حفظ استقالل 

 ءها شهادت وزرا عدالت، بار حفظ شریعت و احیای سنت و ه منظور حفظ حقوق وب خود و
  .و حتي ملوک را ردکرده است
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 استقالل قوۀ قضائیه در نظام قضایی افغانستان                                                                

امروز هم این اصل  فان سیاست، راه یافت واندیشه فیلسو که دراندیشه تفکیک قوا از زماني
این دارد که  کید براالیي برخوردار است همه دانشمندان حقوق تاگاه بجای این اندیشه از و

صالحیت به رسیدگي  که این قوه ازاین مستقل باشد تا دیگر قوا تفکیک و قوه قضائیه از
افراد قدرتمند  قوا و دیگر ثیرتأتحت  باشد تاکرد مستقالنه داشته چنین عملهم جرم و

خدا نسبت به  ترس از قدم اول توکل بر خدا و قاضي هم در نگیرد و دولتي قرار سیاسي و
را که  چنین قاضي قرار دادن وجدان خودهم دعاوی و عادالنه فیصله نمودن احکام و

لیل احکام را صادر نماید که د بگیرد و نظر وجدان است در بهترین قاضي برای افراد بشر
توان خروج نظام قضایي از سلطه قدرت سیاسي دانست، گرچه نظام قضایي مي عمده آن را

سیاست مداران  سلطه سیاست و نفوذ و هم از گونه که حقش است باید مستقل باشد بازآن
کنیم مشاهده مي م و، در جامعه خود مان مي بنینخواهد ماند چون ما هرگز به دور نمانده و

دهد چه فساد بزرگ را انجام مي قدرتمند است هر راس دولت قرار دارد و که در که افراد
کند در خواست نمي کسي باز گیرد وپای میز محاکمه قرار نمي نیم که دربهم ما مي باز

آزادی را دارند از حق مردم  های دموکراسي که داعیه حقوق بشر وعصر حاضر که نظام
نفوذ آنان در امان نیست اصل استقالل  دخالت و از سیستم قضایي هم در کند، بازدفاع مي

قوه قضائیه رکن  ساسي ایجاد گردیده است که طبق آن،قانون ا 116قوه قضاییه در ماده 
 .  باشداسالمي افغانستان مي مستقل دولت جمهوری

آموزه یا نظریه  هم گفتیم که در اندیشه استقالل قوه قضائیه دکترین ) همچنان که قبالًو 
این اصل توسط بسیاری  و .حقوق بین الملل است  با سابقه در پایدار و ( ونشمندان حقوق دا
 در بسیاری از معاهدات و عادی کشورها مورد استقبال قرار گرفته و قوانین اساسي و از

قوق بشر به رسمیت شناخته ها اعالمیه جهاني حاز جمله نخستین آن اسناد بین الملل و
توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد  19۴8دسمبر  10یه مورخ اعالم این. شده است

کند : هرکس با مساوات کامل حق بیان مي 10ماده  ( ، که در  810(  19۴8سند شماره ) 
چنین  رسیدگي شود و علناً  ، منصفانه وبي طرف دارد که دعوایش بوسیله محکمه مستقل و

زایي که به او منصوب شده باشد، اتخاذ هر اتهام ج الزامات او یا باره حقوق و محکمه در
 میثاق بین الملل حقوق مدني و 1۴ماده  1تصمیم بنماید.  اصل استقالل قضایي در فقره 

های قضایي متساوی هستند. هر کس دیوان کند : همه در تقابل محاکم وسیاسي بیان مي
طرف بي و مستقل علني در یک محکمه صالح که به دادخواهي او منصفانه وحق دارد به این
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ول طرف کند : دمیثاق حقوق طفل مقرر مي 37نیز در ماده  طبق قانون رسیدگي شود. و
شود، باید به کمک های اش محروم نمي یاز آزاد میثاق باید مطمئن شوند که؛ هر طفل

طور حق پرسش قانوني بودن محرومیت همین قانوني دسترسي فوری داشته باشد و الزم و
 طرف وبي صالحیت، مستقل و های بادیگر ارگان ش را نزد محکمه واز آزادی خود

گیری درموردچنین اقدام را داشته باشد. مجمع عمومي سازمان ملل دسترسي به تصمیم
ایجاد امکان تعقیب،  مفهوم استقالل قضایي و تحکیم معنا و منظور تجسم و متحد است و

اصول اساسي  .ل قضایي را تصویب نمودتطبیق آن، اعالمیه اصول اساسي استقال اجرا و
رفتار با مجرمین در  هفدهمین کنگره جلوگیری از جرم و استقالل قضایي به اتفاق آرا در

مان ملل متحد زتوسط مجمع عمومي سا در میالن پذیرفته شد و 1985سپتمبر  6تاریخ 

الم گردید. تصویب و اع 5، پاراگراف 1985نوامبر  29به تاریخ  ۴0 – 32تحت سند شماره 
تاکید بر آن، از کشورهای عضو دعوت  ضمن استقبال از این اصول و مجمع عمومي بعداً

اجرای آن در نظام تقنیني و رویه ملي را مد نظر قرار دهد،  را رعایت نموده ونمود که آن
سازمان ملل متحد  این سند به عنوان مصوب مجمع عمومي، برای کشورهای عضو هچ اگر

ود لیکن مبنای مناسب را برای ارزیابي کوایف اعمال تطبیق استقالل قضایي را الزام آور نب
چنین در موافقت نامه بن نیز که بعد از سقوط طالبان پروسه انتقال هم نماید. وفراهم مي

 شکل داده ، در نظام دایمي را در افغانستان طراحي نمود و منجر به قانون اساسي جدید و

 ...قوه قضائیه افغانستان باید مستقل: استنمود  مقرر 3 – 2بخش  ررابطه به قوه قضائیه د
چه پشتوانه سیاست قوی برای استقالل قاضي وجود دارد وجدان عمومي باشد. امروزه آن

کند که باید همیشه قاضي مستقل حکم مي، افراد بشرفردی از است چون وجدان هر  هجامع
 در هنگام قضاوت قاضي را تحت فشار و نهادی هیچ گروه و باشد در دستگاه قضایي و

دغدغه بدون کدام  بتواند قاضي دعاوی را عادالنه و اعمال نظر شخصي قرار ندهد، تا
 .  یصله نمایدف

فشار به هنگام اتخاذ تصمیم بوده و صرف تابع  ون از هر گونه مداخله وئقضات باید مص
ازبین  اضي، از بین رفتن عدالت ونبودن این رکن اساسي اسقالل ق. باید گفت که ن باشدقانو

مد آن ترویج آترین پيدارد وکماخالقي در پي های انساني ورفتن اصیل ترین ارزش
نهایت به تهدید نظم اجتماعي  در بي اعتمادی در جامعه است و نا امني و گری، فساد وستم

ستقالل ا هگذرطرف قاضي از رشخصي بي ؛ساحتار سیاسي منجر خواهد شد بنابر این و
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دانان استقالل قوه قضائیه حقوق. (17تا 22صص بي تا، بارق الکسالني، ) یافتن استقضایي دست 
       ؛یل مي باشدذ قرار  قسم تقسیم نموده است که دو بر را

                                                                                                            استقالل نهادی قضایی  – 1
 باره استقالل قوة قضائیه بحث کردیم در در گرفت و اشاره قرار گونه موردهمان     
گزارشگر   .(26، ص 1ج بي تا، رامین، مشتاقي، )اصل تفکیک قواست قضایي از جاهم نهاداین

ان دانحقوق راجع به استقالل و های خودیکي ازگزارش خاص سازمان ملل متحد در
الزامات استقالل  ط وستقالل قوا... بنیادی است که شرایخاطرنشان کرده است که؛ اصل ا

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در باره  ) .اساس آن ایجاد گردیده است طرفي قضایي بربي و

استقالل نهاد  دیگر در ارتباط به تفکیک و ياساس یک موضوع مهم و( وکال. استقالل قضات و
سه مقای بوط است به شکل گیری قوه قضائیه راجع به انتصاب قضات است. وقضایي مر
گر آن است که روش های مختلف برای انتصاب قضات های حقوقي متفاوت بیانمیان نظام

به . ولي در حقوق بین الملل هیج اتفاقي نظر راجع و شکل گیری قوه قضائیه وجود دارد
: های مختلف عبارت اند ازمورد برخي روش. در این کیفیت انتصاب قضات وجود ندارد
پارلمان یا یک  تایید یله حکومت باها به وس، انتصاب آنانتصاب قضات به وسیله حکومت

، توسط ها در انتصاب قضات، انتخاب قضاتسیون امور قضایي، همکاری مشترک آنیکم
درجات مختلف های مختلف انتصاب قضات برای لمان . عالوه براین روشط پارتوس مردم یا

تواند قضات را ترغیب که انتخاب توسط مردم ميگیرد کم نیز مورد استفاده قرار ميمحا
ا که انتصاب ی، در حاليافکار عمومي عمل نموده یا از آن حمایت نمایدنماید که طبق 

ب وابستگي قاضي دولتي دارای این نقض است که موجانتخاب قضات توسط یکي از افراد 
هر یکي از سیستم  چه که درآنگردد. یا انتخاب کننده مي ب وجع انتصاا مربه آن مقام ی

ن یمنصوب مستقل از مراجع تعی ی مذکور اهمیت دارد این است که قضات منتخب یاها
ن یتعی ، پروسه طریقه انتصاب وبي طرفي قضائي ن استقالل و. جهت تأمیها باشدکننده آن

 . دقیق باشد سخت گیر و شفاف وموازین  قضات باید دارای معیار ها و
غیر قضایي  مسئولیت های قضایي و البته یاد آوری این نکته الزم است که بین اعمال و    

صدور حکم که  رسي ودر داد قوه قضائیه باید تفکیف قائل شد. استقالل ویژه قاضي را
همانندی  ي، بلکه نهاد قضایهمه دستگاه قضایي تسری داد ، نباید بهدارای مصئونیت است

چه . بنابراین آنگو باشدران در برابر قانون پاسخکرد مدیعمل ، در برابر اعمال وقوه دیگر دو
دادرسي، صدور  رود استقالل قضات درکه استقالل قوه قضائیه مورد نظر است و انتظار مي
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ده سیاسي و غیر ا. استقالل قضات باید به نحوی باشد که هیج ارحکم و اجرای آن است
، استقالل کامل کم نباشد و قاضي خودش و باارئیس قوه قضائیه بر قاضي ح اسي حتاسی

  .ن اقدام کندد حق را تشخیص داده و به اعمال آبتوان

  ییاستقالل فردی دستگاه قضا –۲

قانون اساسي؛ قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسالمي  116مطابق ماده     
گردد که قاضي باید از هر وقعیت حساس قوه قضائیه باعث ميم باشد. جایگاه وافغانستان مي

. از این جهت گونه تهدید و اعمال فشار و اکراه محفوظ باشد و اقتضاء استقالل را داشته باشد
دستگاه و قضات همیشه باجان ومال، و عرض  ، زیرا اینباسایر نهاد ها تفاوت اساسي دارد

ها داران و کشاندن آنرجع رسیدگي به شکایات و زمامین مچن. و هممردم ارتباط مستقیم دارد
رعایت حق و عدالت  ،. بنابر اینکار ویژه قاضي و قوه قضائیه استرا به پایي میز محاکمه جزء

استقالل قوه گونه که بیان شد در پي دارد. همان ضرورت استقالل را در این مورد لزوم و
مند استقالل فردی قضات و دستگاه قضایي نیاز ، بلکهقضائیه نه تنها مستلزم استقالل نهادی

هردو واژه وابستگي به یکدیگر دارد که در واقع همان استقالل مطلق قوه قضائیه  .باشدنیز مي
استقالل فردی مستلزم آن است که قضات  .رساندبه خصوص قاضي را در صحنه عمل مي

فشار داخلي در قوه قضائیه  و ن ازئآزاد از فشار و تأثیر خارجي است بلکه مص ون وئنه تنها مص
 مثالً  این قسمت دارای اهمیت زیادی است. ط انجام وظیفه قضات درباشد. شراینیز مي

. برکناری از وظیفه ل وانجام وظیفه قضات و به شمول عز احساس امنیت در دوره تصدی و
وظیفه خود صورت از که مرتکب جرائم گردد. در غیر این قاضي باید در صورت برکنار شود

چنان آنظام جدید سیاسي باز همن . در افغانستان درچنان استقالل داردهم . وشودبرکنار نمي
در موارد مختلف  .جایگاه قوه قضائیه در نظر گرفته نشده است که حقش است موقعیت و

که ياشته است در صورتر را باالی این نهاد قضائي باز گذاری نهاد هایي دیگیر گذراهي تأث
افغانستان ستره محکمه  در .یرفته استذپ کشورها تفکیک نسبي را ازی بسیار افغانستان مانند

 ( شناخته شده و116ماده  3قانون اساسي افغانستان، بندقضایي ... ) به عنوان عالي ترین نهاد
شیوه  .(117)همان، ماده گردد. ن ميیسي جرگه تعیتأیید ول با طرف رئیس جمهور اعضایي آن از

های مقایسه میان نظام با کشورهایي مختلف است و ، درقضایي باالترین رکن نهاد زینش وگ
رکدام ازاین نظام های مختلف شویم که همي برو ش های مختلف رورو با حقوقي متفاوت و

که  نظام سیاسي افغانستان شیوة انتخاب قضات معایبي دارد و مزیت های دارد. ب ومعای
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 آرامش در امنیت و استقرار حقوق و احقاق حق و گاه این قواه دریاج بدلیل مهم بودن و
 ن قضات نیازمند است.یتعی جامعه به شیوه درست در

                                               مانت اجراهایی استقالل قاضی درنظام قضایی افغانستان ض

. باشدمي رخودومردم کشآزادی قضات کساني هستند که حافظان اصلي عدالت، حقوق و 
 قضات یکي از چند باشد. هرمي حاکمیت قانون کشورخود قاضي زبان گویایي عدالت و

است اما با توجه به  این اقتدار بخش از قاضي عهده دار دولت است و جلوه های اقتدار
تي مسئوالن دول جایگاه بلند قاضي، انتظار مردم از او با انتظار که از دیگر صاحب منصبان و

گي و عدالت رفتاری نسبت شایسته از این جهت قاضي باید لیاقت و دارند، متفاوت است.
 زم بودن به احکام شرعي و موزن اخالقيستلنیز م سالمتي نفس و به قضاوت و حکم و

 . منظور از ضمانت اجرایي استقالل قاضي این است که آنها از عزل وبیشتر پایبند باشد
ضمانت اجرای  حقیقت، . درهم اصل استقالل قاضي استاء آن. مبنتبدیل مصئون هستند

 نگیرد و قرار دیگر قوا قوة اجرائیه وذ که تحت نفواست  اضي تضمین برای طرفین دعواق
داردکه قرارذیل  سه نوع ضمانت اجرای برای قضات وجود صادرکند. بتواند حکم عادالنه را

                                                                                                     ؛است

                                                                                                           نیت قضاییئومص –1

 خود ایفتعقیب به وظ یر شغل ویتغ ترس نداشتن از و امنیت خاطر که قاضي بانآبرای 
 تعقیب و بپردازد، دارای مصؤنیت قضایي است. مصؤنیت موقعیت است که دارنده آن از

سیستم  اصل مصؤنیت قضات در ین شده، معاف است.یتع ی که برای افرادمجازات ها
 قضات منصوب و ، پدید آمده ونظام استبدادی به دموکراسي روند ریتغی قضایي دنیا در

برای اجرای عدالت تبدیل شده است  مقتدر ات مستقل وبه قض سر سفارش زمامداران خود
 نه بامنصفا م وظیفه عادالنه وصورت انجاغیر این در؛ ، زیراعقالیي است منطقي و که امر
اتهام  که محکوم نشودنآشخاص برای های مختلف مواجه شود. گاه ممکن است اروش

این مصؤنیت  نه بازدارد. ازدیگردادرسي عادال از اورا تا کرده  باره قاضي وارد در هایي را
 ،فارغ باشد مسؤلیت هام تما از ویژة برای قاضي نیست تا امتیاز قضایي برای قضات یک
 برمسؤلیت قاضي در دادرسي عادالنه است و اجرای بي طرفي و بلکه این مصؤنیت بخاطر

دروني  و يخارج عوامل افزاید تا فارغ ازاختیارات قانون مي استفاده شایسته از آزادی عمل و
اتخاذ  مصؤنیت قضایي مسأله آزادی در یکي دیگر از .عمل کند به وظایف قضایي خود

اط به فعالیت ارتب در الزام آور اجرای اوامر مصؤنیت از مثالًباشد. تصمیم توسط قاضي مي
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 صالحیت محاکم مد قانون تشکیالت و 1۴ماده  . این نکته درهای قضایي خاص قضات
 صدور در مستقل بوده و است که مطابق آن محاکم حین رسیدگي به قضایا نظرقرارگرفته

 .                                                      باشداحکام صرف تابع قانون مي

                                                                                                           عزل نیت ازئومص -۲
باره  قانون تشکیالت صالحیت قوة قضائیه جمهوری اسالمي افغانستان  در 91مادة    

 دارد:                                                                                                                       عزل چنین بیان مي مصؤنیت از
تعقیب نموده حاالت جرم  توقیف یا، توان بدون حکم رئیس جمهور گرفتارنمي ( قاضي را1

  است .                                                                                                                        این حکم مستثني  ازمشهود 
ب رئیس نجا امرتحقیق از صدور هم گردد، بعد ازوظیفه مت ناشي از جرم ( هرگاه قاضي به2

مطالعات  هیئت تدقیق ریاست تدقیق و تکمیل و یئت تفتیش تحقیق قضیه راستره محکمه ه
                          گردد.                                                                     انفصال مؤقت قاضي به ستره محکمه تقدیم مي شنهادیپ تدقیق و راآن
صورت که اتهام  استماع دفاع وی در مالحظه اوراق و ( شورای ملي ستره محکمه بعد از3

قانون اساسي حکم عزل  133مطابق حکم مادة   تصویب و راباشد، انفصال مؤقت وی وارد
 شود.فرستاده مي قاضي به محاکم  رئیس جمهور حاصل و حضور قاضي از

  تبدیل نیت ازئومص –3

صالحیت محاکم  قانون تشکیالت و  83مادة  مصؤنیت دیگری که برای قاضي در    
عادی قبل از سه سال تبدیل شده  افغانستان پیش بیني شده این است که؛ قاضي به طور

تقاضایي خودش با ارائه دالیل موجه که طرف قناعت ستره محکمه  به اثر تواند، مگرنمي
حوت صورت ماه سه سال در م دید اداره  تبدیل طوری عادی هرواقع گردد و یا حسب لزو

                            گردد.                                  سال بعدی نافذ مي آغاز از گرفته و
که  یبه کلي مخدوش کرده است، به گونه پایان ماده ذکرشده این اصل را استثنای که در

که زماني هر؛ زیرا توان سخن گفتمصؤنیت تبدیل قاضي نمي ن ازنظام حقوقي افغانستا در
تواند برای تصمیم تبدیل کند بدون آن هیچ مستند نميا قاضي ر توانددهد، مي اداره تشخیص

 خود داشته باشد. 

                                                          نظام قضایی افغانستان ها و موانع استقالل قاضی درچالش

های داخلي خانه مان سوز، جنگ سیاسي ومناقشات  سه دهه تنش و اثر افغانستان در    
میراث  . قوة قضائیه امروز، باعدلي عمیقاً متأثرشده است گان حقوقي ونخبه و نهادها
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مي باشد  خارجي درگیر بازیگران قدرت های داخلي و مداخله هایي سیاسي و بجامانده از
قربانیان اصلي  نظام قضایي افغانستان  یکي از جه این امر، استقالل قضا ونتی که در
وضعیت نابسامان  ست. نظام عدلي افغانستان در یکافغانستان بوده ا در های دوامدارجنگ

 ، اکثرطي نه سال گذشته های مداوم جامعة جهاني درتعهدات وکمک وجود ارد. باد قرار
ي بعض هم در یا و قضایي دارند به نهادهای عدلي و درسي محدودست مردم افغانستان یا
بي  را گسترده این کشور فساد عدالت و ندارند. نبود رسي به این نهادوالیات هیچ دست

محاکم  از زیاد مضمحل گردیده است. تعداد قضایي تقریبآً نهادهای عدلي و ثبات ساخته و
مي  ل کمبودی پرسونل روبرومشک هم که فعال است با دیگر فعال هستند، وتعداد غیر

 جمله موانع و ، ازمعاش کافي نبود ، ومعیاری آموزش فساد، نبود امني درکشور، و باشند، نا
خویش ادامه  بکار که،  تاهنوزيکسان دارد. تعداد راه قضات وجود های است که سرچالش

این پدیده دست  مقابل در هنوز تا یرگشته است. وذآسیب پ فساد برابر داده اند، به شدت در
پیروی   مند روش نظام  یک از که تاهنوزاین است هاواقعیت چالش کند. وپنجه نرم مي

که حکومت افغانستان اراده قوی  دهدينشان م هم شواهد سوی دیگر از . ونمي کند
 مملو از فضایچنین  یک . دربه این مشکالت رسیدگي نماید تا ندارد سیاسي الزم را

گاه قضایي دست داده اند.  دست نسبت به عدالت رسمي از را خود عتماد، مردم امعافیت
وظایف  است که نه تنها های جدید روبروچالش متعارف و چنان جرائم غیر افغانستان با
افزون  دست دادن روز از و ورطئه فساد در حل نشده  بلکه عمالً کشور در معمولي قضا

افغانستان گوناگون  موانع استقالل قاضي در . مشکالت وبین رفته است مردم از اعتماد
موانع استقالل قاضي را نام خواهیم  و هاین چالشخالصه بخش از ا بطور ، امادوجود دار

 برد. 

 مشکالت ساختاری دستگاه قضایی افغانستان                                                                  – 1

مشکالت  نتوانسته بر تگاه قضایي افغانستان این است که تاهنوزهای دسچالش یکي از     
بین ادارات، شیوع گستردة  هماهنگي در ساختاری اولیه اش غلبه کند. فقدان ارتباطات و

 جنگ ساالری بدست آمده اند، مي تواند راه های قاچاقبری و های که ازپول فساد، و
این   خالء کار گ قابل توجه جمعیت درکنند.  بخش بزر اعمال نفوذ های کشور برساختار

ی افراد کند. چه بساعرفي محلي مراجعه مي دستگاه جهت تأمین عدالت به مراجع شرعي و
 واقعي تا هیچ امید جویند. وورشیان پناه ميحمایت ش چتر زیر ناگزیری در ثرا هستند که از
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سال  طول چند در های جامعه جهانيبتوان گفت کمک که تا نیامده است به وجود هنوز
 .برساند ل مقصودمنز به سر مسافران راه گم کردة عدالت را به این زودی ها بتواند

                                                                      موجودیت تسهیالت آموزیشی قضایی عدم  – ۲

مي دارد  ائیه افغانستان مقررصالحیت قوة قض قانون تشکیالت و 81مادة  6و  3بند  در     
 تحصیلي از سند یا آن و از باالتر یا یاحقوق و سانس شرعیات ویتحصیلي ل داشتن سند: 

 اژسپری نمودن مؤفقانة دورة ستمعادل آن  یا مدارس دیني رسمي دولت و و دارالعلوم ها
است   برخوردار تحصیالت از این افراد اندک از دستگاه قضایي افغانستان شمار در . اماقضایي
قضات  ، نبود امنیت سبب گردیده است تا تعداد زیاد ازمعاش ناکافي آموزش سالم و که نبود

 ترک نماید. و ثارنواالن وظایف خودش را

                                                                                                 ارتباطات وروابط  – 3

که شایسته  روابط است افغانستان ارتباطات و موانع استقالل قاضي در و هاچالش یکي از     
اساس روابط بدست  بر شود. بلکه کارنظرگرفته نمي ها درلیاقت توان مندی، و و ساالری

عدالت  که ما اگريحال ضعیف در هم بسیار دارد  وجود آید، عدالت چندان حاکم نیست اگرمي
فرماید: )) العدل وضعه کل شئي في موضعه (( عدالت این است که ریم که ميبگی نظر در را

 دش باشد. وبجای خ چیز دادن هر قرار

 انسالک قضایی                                                                            یا س جمهوریامضائ رئ – 4

 شرایط ذیل ... به پشنهاد شخص واجد :مي داردمقررقانون تشکالت ...  81مادة  1ر بندد     
ین مي تعی و انسالک به حیث قاضي  رئیس جمهور منظور شورای عالي ستره محکمه و

                                    گردد:

                داقل ده سال تابعیت افغانستان .                                                          حداشتن  –الف 

 عدم محکومیت به جرم جنایات جنحه .                                                                            –ب 

 عدم مصاب بودن به امراض ساری .                                                                               –ج 

 .سالگي  23سن اکمال حداقل  –د 
 

                                                                استقالل قوۀ قضائیه درنظام قضایی ایران 

 از است مستقل... . منظور ی قانون اساسي ایران قوة قضائیه قوه 156اساس اصل  بر     
قانون و  رأی تنها صدورحکم و نظام قضایي ایران این است که دادرسان در استقالل در

نگارد مي قانون تشکیالت دادگاه جنایي 39ة که ماددهند  قرار اعمال خود حاکم بر وجدان را
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توجه به  با وجدان مشاوره نموده و و خداوند استعانت از ختم رسیدگي با که دادگاه پس از
های واستهخ ها، نظرها ورتوجه به دستو نماید، ورأی مي محتویات پرونده مبادرت به صدور

 دیگران نداشته باشند.                                          
 ریمقام ، تغی ، تنزل رتبه وانفصال بیم از و هیچ مانع ترس دهندة نهراسد از قاضي باید     

، استقالل قضایي نین امروزیاغلب قوا . درراه ندهد خوده ب موقعیت شغلي  محل خدمت و
ثاق بین الملل حقوق مدني سیاسي یم 1۴مادة  1بند  جمله در از گیرد مي قرار تأکید مورد
دادگاه  یک ، درعلني منصفانه و که به دادخواهي اوبه این ... هرکس حق دارد:داردمي مقرر

 نظام دادرسي اسالمي بر طرف ... رسیده گي شود. استقالل قاضي دربي صالح مستقل و
پرتو همین  ریزی شده است. دراستنباط پي و تهادپایه اج بر فقه و اساس رعایت قواعد

ی شناخته شدة هانظام که سیستم دادرسي اسالمي، بین سایر شودگي مالحظه ميویژ
قانون اساسي ایران مصوب  162در اصل تأمین کرده است.  بهتر جهان ، استقالل قاضي را

د عادل و آکاه به آمده است : رئیس دیوان عالي کشور و دادستان کل باید مجته 1358
را برای مدت پنج سال  هاباشد و رهبر با مشورت قضات دیوان عالي کشور آن يامور قضای

 همین اساس است که قاضي برای ضوابط و مقررات و کند.  بربه این سمت منصوب مي
رسي آئین داد رعایت مقررات و نماید و بابررسي پرونده مي اصول حقوقي اقدام به مطالعه و

امر  راید . لذا است که عمل رفتار او دنممبنای استنباط صحیح صادر مي خود را بر ایر
ررات ادارت برخالف مق . وروند اجرای کار مندان دولت ندارد گونه مشابهت باچقضاوت هی

أی دون از مافوق یک اصل میباشد قاضي در محدوده محکمه خویش دارای راکه تبعیت م
رض براین است که قاضي به اعتقادات مذهبي به ویژه . به موجب اصول اسالمي فاست

ترین با کم داری از ناحق وجانب  لغزش و اندک بیند که بادر مسند مي میعاد، خود را
از هر  سراهاهد افتاد، این جهت است که بدون وعدالتي در ورطه عذاب آخروی خبي

آید و کوشش خود مي تهدیدی و تطمیعي در صدد یافتن حکم صحیح منبطق بر عدالت بر
ار نیز به نوبه خود به همین عقیده ذنماید . و قانون گرا برای احقاق مظلومان مصرف مي
دون کسب رضایت یا محل خدمت او را ب ر سمت ویبرای حفظ حریم استقالل قاضي تغی

 .                          اش ممنوع دانسته است

                                                        ی ایران قالل قاضی در نظام قضایتضمانت اجرائی اس

توضیح داده شود در مورد  باید اجماالً شویمکه وارد مصئونیت قضایي قبل از این     
دیگری که مورد  دگیرد و بعضي از افراافراد که مورد تعقیب کیفری قرار مي مصئونیت  و
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، ظایف خاص اجتماعيکیفری بعضي از افراد به دلیل وتعقیب  .ردیگتعقیب کیفری قرار نمي
برخي دیگر از تعقیب  .گیردسیاسي و قضایي که به عهده دارد با تشریفات خاص صورت مي

کیفری مصئون اند اما تعقیب کیفری قضات دارای تشریفات خاص است که مصئونیت 
ی اسالمي ایران ی خارجي مقیم جمهورهانمایندگان سیاسي کشور .شودقضایي نامیده مي

 گویند، ورا مصئونیت سیاسي ميکه آن ر ایران تحت تعقیب کیفری قراردادتوان درا نمي

هار ظریات که در مجلس اظتوان به سبب نبالخره نمایندگان مجلس شورای اسالمي را نمي
به یا توقف نمود که  ف نمایندگي خود داده اند تعقیب وییا آرای که در مقام وظا کرده اند و

هدف از شناختن این مزایا و مصئونیت ها منتفع ساختن  است.مصئونیت پارلماني معروف 
مین حسن اجرای أاشتن افراد مذکور نیست بلکه مراد قانون گذار، تذو بدون مجازات گ

اهد این عده افراد را مانندی افراد عادی جامعه وف شغلي آن است. اگر حکومت نخیوظا
شد زیرا قوه  هدها سخت تر خواد انجام وظیفه شغلي برای آنتحت تعقیب کیفری قرار ده

اهد علیه این افراد جرم بتراشند و به وچه بختواند هر آنحتي افراد متنفذ مي مجریه و
های مختلف و دسیسه سازی نیرنگ ل شود به حیله ومبادرت ورزند و متوسشکایت کیفری 

        . نماید آنان را فراهم داشتباز و موجبات تعقیب و نماید
ر به منظو ی که یاد آور شدیم ذکر شد وفکار و اندیشه هاتوجه به الهام گرفتن ا با    

ار ذقانون گ ،های غیر عادالنهمرج و شکایات ناروا و از تعاقیب باز داشت جلوگیری از حرج و
د جامعه پیش بیني و تشریفاتي مقدماتي خاص را برای تعقیب کیفری بعضي از افرا

 شته تعقیب کیفری نخست وزیر وذدر رژیم گشته؛ ذ. نقل  قول از رژیم گرکرده استمقر
ه تحصیل اجازه برای تعقیب کیفری نمایندگان مجالس مقننوزراء تابع تشریفات خاص بود، 

حسب  ه عضو آن بود ضرورت داشت و باالخره تعقیب نظامیان نیز براز مجلس که نمایند
. بعد از استقراری نظام است بزرگ ارتش ملي منوط بوده مورد به نظر فرمانده مربوط یا

رفته و در حال حاضر فقط جمهوری اسالمي این نوع تشریفات و مصئونیت ها از بین
مصئونیت سیاسي و مصئونیت قضایي و عدم مسئولیت پارلماني وجود دارد این تشریفات 

 نماید.                                                                                                                ری ميمقدماتي تاحدی، از تجاوز قوه مجریه به حقوق افراد فوق جلوگی

نیت قضایي برای تامین استقالل قضات در طي دوران خدمت قضایي در نظر مصئو –1
باز داشت شده  گرفته میشود ومصئونیت هم وضعیت است که دارند ه آن از جهت صلب و

جایي کند. مصئونیت قضایي از آنمصئونیت را فقط قانون معین مي مزایای ویژه دارد این و
، تا اند قاضي باید منزه از آلودگي های ظاهری و باطني باشدکه از احترام ویژه برخوردار 
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حق  مندانه و عادالنه تنها خدایي بزرگ وتوجه همه  مردم را به خود جلب نموده و قانون
هیج سمت  فه زبان ویرا در نظر بگیرد و پول مقام قدرت و دیگر اغراض شخصي قوم وطا

که قانون تشریفات خاص را چنان. هماو را تحت تاثیر خویش قرار نگیردو سوئي دیگر 
ل تشکیالت داد گستری قانون اصو ۴2به موجب ماده . برای تعقیب قضات مقررکرده است

 شود، ضابطان داد گستری و ،قاضي متهم به ارتکاب جرمي، اگر یک نفر 1333اصالحي 
که داد سرای باز داشت او را ندارد، مگر این ، جلب ومقامات قضایي اجازه تعقیب، بازجویي

مدارک جرم را بررسي  گاه عالي انتظامي قضات بطور جداگانه دالئل وداد انتظامي قضات و
 .سلب نمایندمصئونیت قضایي وی را  در صورت اقتضاء کرده و

متمم قانون اساسي   82این نوع مصئونیت اولین بار در اصل   ؛نیت شغليمصئو – 2
ن یل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکمشروط بیان گردیده و برابر آن فرموده است تبد

شده که از نظریات آزادی خواهان مکتب  مگر به رضایت خود او غرض اصل یاد .شودنمي
روشن تضمین  ستقالل قاضي را از نظر شغلي به نحو بسیار کامل وکالسیک منتخب بوده ا

قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران،  16۴اعضای مجلس خبرگان در اصل کرد. مي
 آمده است که؛ 1358، مصوب قانون اساسي 16۴اندیشه فوق را تاکید کردن که در اصل 

تخلف که  ثبوت جرم یا توان از مقام که شاغل آن است بدون محاکمه وقاضي را نمي
ی او محل خدمت یا بدون رضا ال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یاصموجب انف

مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالي کشور ی مگر به اقتضایر داد، سمتش را تغی
ق ضوابط کلي که قانون بطقل و انتقال دوره قضات بر ی به اتفاق آرا نو دادستان کل قضا

قاضي روز رد . اما روشن نیست که به چه علت این استقالل یگصورت مي ،کنديتعیین م
 ر محل خدمت یایتغی اختیار برای  ایتر نشده است بلکه با اعطبه روز قوی تر و مستحکم

به  شورای عالي قضایي به اتفاق آراء،سمت قاضي به اقتضای مصلحت جامعه و با تصویب 
قانون اساسي استقالل قاضي ؛ رده است. به عبارت دیگراستقالل قضات ضربه شدید وارد ک

ي دیده گرفته است. هر چند این متن در شورای بازنگری قانون اساسي اصالح شد ول را نا
شتر استقالل قضات را تامین نتوانست بی نداشت و بر راین اصالح هیج نفع برای قضات د

رئیس  ض گردید که پس از مشورت باضائیه تقویاین اختیار را برای رئیس قوه ق زیرا کند. 
قانون اساسي جمهوری  16۴. در اصل را انجام دهدستان کل آنداد ي کشور وعالدیوان 

ن تون از مقام که شاغل آقاضي را نمي :پیش بیني و مقرر کرده است 1368اسالمي ایران 
دائم  است بدون محاکمه و ثبوت جرم و یا تخلف که موجب انفصال است به طور موقت یا
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قتضای ر داد مگر به ایش را تغیا بدون رضای او محل خدمت یا سمت منفصل کرد یا
بنابراین مالحظه  . ... ءی شورای عالي قضایي به اتفاق آرامصلحت جامعه با تصویب اعضا

یت که در باره یک قاضي مطرح شده است و باید یک قاضي در قضاوت مصئونشود که مي
کردن و بت به حکم داشته باشد تا استقالل خود را نس ي راخود این ضمانت اجرائي های

. هر چند که باشدو ضمانت اجرائي هم متزلزل مينیت وقضاوت نمودن حفظ کند این مصئ
مطلوب گزارش نشده است، اما وجود یر نایگونه تغمردم اعتماد که به قوه قضائیه دارد. هیج

خوشبختانه اصل مذکور در جهت آید. این نوع قانون خود خطر برای قضات به شمار مي
را خیالي آنان مایت از قضات مورد تفسیر قرار گرفته و تاحدی امکان آسودگي فکری وح
به اقتضای مصلحت جامعه با : مگر استثنای مندرج در این اصل، یعني مین کرده است.تأ

 ، کلستان ت با رئیس دیوان عالي کشور و داد، پس از مشوریم رئیس قوه قضائیهمتص
یا سمتش  دون رضای او محل خدمت ویا بدوم این اصل یعني عبارت؛  نظر به جمله صرفاً
ارتباط به جمله صدر اصل ندارد. این نکته را باید یاد آور شد که  ؛باشدمي یر دهد،یرا تغ

که مشغول در این وظیفه کساني نویسندگان قانون اساسي دوره  مشروطیت برای قضات و
متمم قانون  80جنانکه به موجب اصل . همخاص برای آنها قائل بودند اهمیت بودند از

شوند . (( اساسي است )) روئسای و اعضای محاکم عدلیه به موجب فرمان ... منصوب مي
اعطای فرمان از طرف عالي ترین مقام مملکتي نشان دهنده و مهم بودن وظیفه قضا و 

شود که ضامن نهادن خودش معلوم ميهای قضای است و این ارج ارج نهادن بر منصب
سفانه که در قانون اساسي فعلي چنین که متأدهداجرای استقالل وظیفه قاضي را نشان مي

 رسد.                                                                           مقررات به نظر نمي

 تعقیب کیفری  مصئونیت از -3

الصه خ به طور حقیقت  مکمل مصؤنیت قبلي است و کیفری در تعقیب مصئونیت از    
توان بدون اجازه دادگاه عالي گان پایه های قضایي را نميعبارت از این است که دارند

داده این مصؤنیت  انتظامي قضات و قبل از سلب مصؤنیت قضایي تحت تعقیب کیفری قرار
پیش بیني شده است: هرگاه در  رتشکیالت دادگستری به شرح زی قانون اصول ۴2ماده  در

دادستان  ب جنحه یا جنایات شده ویدگي کشف شود، کارمند قضایي مرتکیاثنای رس
قرایني ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید  انتظامي قضات آن را مقرون به دالیل و

ي دادگاه عالاز  تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود، تاصدور رأی نهایي مراجع کیفری 
مقتضي صادر خواهد نمود  رسیدگي به دالیل، قرار نماید و دادگاه پس ازانتظامي تقاضا مي
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 مقرری آن به کارمند داده خواهد مدت خدمت محسوب و در صورت برائت، ایام تعلیق جز و
   شد.

اخذ اجازه از دادگاه عالي انتظامي قضات جهت تعقیب کیفری قضات به منظور حفظ شؤن 
أمین این روش برای صیانت استقالل قضات و ت .نهادن به مقام قضا است ارج قضایي و

نارسا  متن ماده ناقص و .های آنها در تصمیم گیری های قضایي، ضرورت کامل داردآزادی
به باز نگری کلي نیاز دارد اما به هرحال در عمل، مصؤنیت قضات از تعقیب کیفری  است و

 باره قوانین پیشرفته تری تصویب گردد. ینا کند. مناسب است درمین ميأرا ت

 علل تهدید کننده استقالل قاضی در ایران   ها وچالش

 توان بدو دسته تقسیم نمود:چالشها عوامل تهدید کننده استقالل قضایي را مي   
 جهت قانوني  -1

 جهت عملي -2

ل قضایي در قوانین موجود مصوبات وجود دارد که به روشني استقال :الف( جهت قانونی

توان به مقررات زیر روشن شود مي که بیشترکند. برای اینتهدید مي زند ورا ضربه مي

بیان کردیم که اعضای مجلس خبرگان، به  که ما قبالًقانون اساسي: چنان –1اشاره کرد:  
صحیح تأمین نکرده است؛ وجود مقررات  استقالل قضایي توجه زیاد نداشته اند و به طور

 171انشاء اصل  عالوه بر ناقض صریح استقالل قضای است. و 16۴اصل خر آقسمت 
رسان را در معرض  معنوی برای قضات، داد شناختن مسؤلیت ماده و قانون اساسي و

قانون اساسي قرار ذیل است: هرگاه در اثر  171مسؤلیت مهمي قرارداده اند که این اصل 
مورد خاص، ضرر مادی  ر تطبیق حکم بریا اشتباه قاضي در موضوع یا در حکم یا د تقصیر

صورت تقصیر، مقصیر طبق موازین اسالمي ضامن است  یا معنوی متوجه کسي گردد، در
حال از متهم اعاده  در هر شود ودر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران مي و

 گردد.حیثیت مي

موانع استقالل  و کندمي جمله قوانین که چالش ایجاد محکمه عالي انتظامي قضات: از – 2
مجمع  1370ل محکمه عالي انتظامي قضات، مصوب یتوان قانون تشکباشد ميقضایي مي

 مهلت اجرایي آن از و نام برد خوشبختانه این قانون مؤقتي بود ص مصلحت نظام رایتشخ
 .                                                      بین رفته است
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مجلس شورای اسالمي: طبق این  1376یدگي به صالحیت قضات ، مصوب قانون رس –3
 مقامات مصرح در رظن قانوني از قانون رسیده گي به صالحیت قضایي که موازین رسمي و

قاضي  نفر 3 امي قضات متشکل ازظطرف محکمه عالي انت از است و تردید این قانون مورد
 مسؤالن قوة قضائیه اجازه داده است تا از از نفر 7این قانون  گیرد. درخواهدبود، صورت مي

نمایند.  ارجاع یسیون کارشناسبه کم موضوع را صورت تردید در صالحیت قضات بتواند در
دة علل تهدیدکنن موانع و و هاراه قاضي چالش سر بیند که برميبنابراین وقت انسان به دقت 

 یک سهولت بتواند به بسیار ل آسان واین شرایط سه با قاضي را اگر دارد فراوان وجود بسیار
 او سلب نماید و، نظرگرفته است همان استقالل که برای یک قاضي قانون در قاضي را نفر
ه اندیشه این روشن است ک از خدمات دولتي اخراج نماید، و حتي از خدمات قضایي و از را

 دیگر و رودبین مي فکری رواني قاضي از روحي ودالل  چنین استهم نزد قاضي و رأی آزاد
خواسته  رات وپناه آن بتواند دستو در تا ماندپشت باني باقي نمي برای قاضي کدام استقالل و

 .ردینادیده بگ ه دولتي راپای های بلندهای مقام
باالی  ودشان راخخواسته  ها بخواهدچه آن هر رارگرفته وقمندان قدرت بلکه تحت تأثیر

نشان  خود عکس العمل از و یقاضي هیچ  اراده دهد ويانجام م جبراً اعمال فشار قاضي با
محکمه عالي  قانون رسیدگي به صالحیت قضات : احکام صادره از 5داد. طبق ماده  نخواهد

طرف محکمه عالي قضات  شده از انتظامي قضات قطعي است. به چه علت که رأی که صادر
مسلم خودکه همان  حق مشروع و از اندفرد محکوم علیه نتو چرا این مورد در .قطعي باشد
                                ، بهره مند شود ؟              است حق انساني او حق دفاع و

قاضي  به همین علت از عمل ارتکابي جنبه جزایي داشته باشد و که اگرنآ آن مهم تر از
رأی  تبرئه نماید، این تبرئه درجرم ارتکابي  از را بعد دادگاه جزایي او سلب صالحیت شود و

های الفباء دادرسي هم بدون شک این روش با باز و  .دادگاه انتظامي بدون تأثیر است
یق مصاد توان ازمي را ن تردید این قانونبدو و روح عدالت کیفری مغایرت دارد قضایي و

حیت  طرف، مفهوم صال یا از یک ندة استقالل قضایي دانیست، روشن قوانین تهدیدکن
 جهت را هر عام وکلي است و متن قانون عنوان شده است بسیار قانوني که در شرعي و

قانون تصمیم  است که در افراد طرف عدة از از قلمرو اجرایي وسیع دارد، و شود وشامل مي
 قضایي ندارند. بلکه  بیشتر سمت اجرایي و دش مصؤنیت شغلي وورنده هستند، ولي خیگ
مقام  توان ازنمي کند : قاضي رااعالم مي اًقانون اساسي صریح 16۴ رسي دارند. اصلددا

 که موجب انفصال است به طورتخلفي ثبوت جرم یا که شاغل آن است بدون محاکمه و
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توان گوید قاضي را بدون محاکمه هم مياین قانون مي دائم منفصل گردد... . اما مؤقت یا
داردکه استقالل  قانون وجود در ة دیگری نیزعوامل تهدید کنند ها وچالش منفصل کرد.

 ذیل است :  که قرار اندازدمي به خطر قاضي را

 موریت به قضات به دادگاه اعطایی مأ – 1

 31شعب دیوان عالي کشور مصوب   2و 1قانون تشکیل دادگاه های کیفری  20مادة  در
کشاند. این ماده لش ميجمله قوانین است که استقالل قاضي را به چا نیز از 1368خرداد 

گیری از تراکم پرونده ها و جهت تواند به منظور جلوکند: شورای عالي قضایي ميمقرر مي
 2و 1یع در رسیدگي و جلوگیری از تعویق پرونده ها، قضات را داد گاه حقوقي اعم از رست
ا ی یا مدني خاص را با حفظ سمت، مامور رسیدگي به پرونده های کیفری، انقالب و و

قضات دادگاه های کیفری را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت، مامور رسیدگي به پرونده 
های حقوقي نماید. زیرا مفهوم استقالل تنها این نیست که قاضي در صدور رأی آزادی 
اندیشه داشته باشد، بلکه اعطای ماموریت به قاضي رسیدگي کننده به نحوی مقرر در ماده 

 گي او نیز از جهات نقض استقالل قضایي است.و ایجاد مانع جهت رسید 20

                                                                                                                                        ماموریت افراد واجد شرایط – ۲

ریت به تمام افراد واجد شرایط های استقالل قضات اعطا کردن مامویکي از موانع و چالش
توان نوع نقض استقالل قضا به خاطر رسیدگي به پرونده های قضایي در مدت معین را مي

 قاضي دانیست.

                                                                                                                                                    ت منصفه هیئ – 3
که در حال حاضر در جرایم مطبوعات  شورای انقالب 1358برای قانون مطبوعات مصوب 

کند. بدین ترتیب اگر اساس هئیت رأی صادر مي هم بر رسداد شود، وبه اجرا گذاشته مي
ورت در ص .کند ئهرا تبر مکلف است که او رست منصفه  به بي گناهي متهم نظر دهد دادیئه
حتي اعمال  دادگاه باید متهم را محکوم نماید و ،ت منصفه به بزهکار بودن متهم نظر دهدیئه

 گیرد.تواند صورت بت منصفه ميیئنظر موافق ه با  کیفر نیز تخفیف در

                                               اخذ تأمین اجباری                                                                                     – 4

جمله  کند ازقاضي تحمیل مي رسد قوانین که اخذ تامین کیفری معین را بربه نظر مي
کرد آزادی قاضي را از که عملآید، به خاطریمي قوانین ناقص استقالل قاضي به شمار

ع جرم وجود دارد که نو 12کند. در کشور جمهوری اسالمي ایران حدود قاضي سلب مي
 ها با رعایت شرایط قانوني اجباری است. بازداشت موقت برای آن صدور قرار
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                                                                                                                  ب( جهات عملی  

 چه صالحیت و اه جهات عملي فراوان است. هرتهدید کننده استقالل قاضي از ر ها وچالش
اعمال  خوشاختیارات مسؤالن قوه قضاییه زیادتر شود به همان مقدار استقالل قضات دست

گیرد. تغییر محل ماموریت ارتقای مقام، اخذ شغل سازماني جدید، تنها مي نفوذ دیگران قرار
د آشکارا و نهان، استقالل قاضي نه خواه که چه بي خواهد ویرد گبا اراده یک فرد صورت مي

خواهد ب اختیار را داشته باشد از قاضي  یا سازمان این که مسؤل اداره و. زمانکندرا متزلزل مي
آن سازمان  یرفت درذگي کند و اگر نپ یا در خواست باز نشسته با سازمان دیگر انتقال یابد و

استقالل امیدوار بود؟ و در خاتمه تواند به وجود محلي برای خدمت نداشته باشد، چگونه مي
ها این گفتار سوم باید گفت نظریات و پشنهادات وجود دارد که اگر عمل شود تا حدود چالش

 ذیل است: و علل تهدید کننده استقالل قاضي را از بین خواهد برد که قرار

اصل  مخصوصاً  بازنگری در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران و حذف قسمت آخر – 1
 آن. 16۴

صدور ابالغ قضات از طرف مقام  م قانون اساسي سابق ومتم 71احیای مقررات اصل  – 2
 معظم رهبری.

مجلس  17/2/1376چه سریع تری قانون رسیدگي به صالحیت قضات مصوب  نسخ هر – 3
 شورای اسالمي.

 چه سریع تر جامعه قضات. تشکیل هر – ۴

که هدید کننده قاضي بیان گردید با وجود اینعلل ت ها وباره چالش نکات که درخالصه : 

شرکت کلیه قضات  شود، جامعه که بادوران دیگری احساس نیاز مي جامعه قضات بیش از هر
 مستقیم آنان تشکیل شود و حفظ منافع صنفي و دسته جمعي قضات و با رأی مخفي و و

قضای بکوشد. در تهیه برای حفظ ارزش های  را تأمین نماید ومعنوی آنان استقالل مادی و
های قوه قضاییه با ارایه نظریه های اصالحي، برای بهبود هرچه بیشتر وضع لوایح و طرح
ها و نارضایتي های جهات طوالني شدن دادرسي نشان دادن علل و بررسي و دادگستری، و

کشورهای اسالمي کوشش  جامعه کشورها مخصوصاً و ر فعال دادشته باشدمراجعین حضو
 برای هرچه بیشتر استقالل قاضي را در هر زمینه چه در زمینه اقتصادی، فرهنگي و .نماید

باال بردن شأن و حیثیت  تأمین امنیت شغلي و برای ارج نهادن به مقام قضا و سیاسي و
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رسان در برابر قوه مجریه، قوه مقننه و مسؤالن بلند قضات، و حفظ استقالل داد دادگستری و
     دارد. بر یهای مؤثرپایه قوه قضاییه گام 

 افتراق  نقطه اشتراک و نظام و دو هر مقارنه استقالل قاضی در تطبیق و

 یت آن ــم اهمـامروز ه و های حقوقي ریشه داردتاریخ نظام اصل استقالل قضایي در    
نظام قضایي این است که قضات  دو هر استقالل قضات در از شده است. منظور افزون

بدون نفوذ هرگونه مقام حتي مقامات  و ص قضایي خودیتشخ بنابر وجدان و مطابق قانون و
                            تصمیم قضایي نمایند.                                                                                                          ذ اتخا خود مبادرت به صدورحکم و از قضایي باالتر

مراحل فرایند کیفری، مرحله تحقیقات   مرحله مهم از دو بررسي استقالل قضایي در
 افغانستان، نقاط قوت و قوانین ایران و ای درمرحله دادرسي به شکل مقایسه مقدماتي و

 استفاده قرار نظام مورد های متنوعي برای این دوکند که شاخصهمشخص مي ضعف را
 گرفته است.   

 شاخصه های مرتبط با استقالل قاضي، شاخصه های ساختاری وی هخصه های حرفشا   
ئونیت شغلي قضات در قالب دو قانون اساسي ایران، مص 16۴، طبق اصل فرایند کیفری

اما  .یر قضاتیه کلي بیان شده است. اول منع عزل قضات دوم منع نقل و انتقال و تغدقاع
در قالب قاعده منع  ئونیت شغلي قاضي صرفاًصم قانون اساسي افغانستان 117طبق ماده 

شود. قوانین اساسي و عادی ایران و افغانستان استقالل قاضي را به عزل قضات بیان مي
از رابطه  ي طرفي، طرفي قاضي مورد توجه قرار داده اند در بعنوان پیش شرط ضروری بي

رسي وع مطالعه رابطه دادآید و در استقالل موضمیان ميه های دعوا سخن بقاضي و طرف
همه موارد مطلق نیست  استقالل قاضي در .ی دارای توان دخالت در کار وی استو نیروها

مین استقالل قاضي نظام مسئولیت قضات نیز أدر کنار ت .برو است یت های روو یا محدود
در قالب مسئو لیت مدني انتظامي و مسئولیت کیفری برای قضا ت مورد بررسي قرار 

 :یل استذنظام قرار  رد اما نقطه اشتراک و افتراق این دویگمي

             نقطه اشتراک                                                                                                                   – 1

به او قضایي ایران سخت نظام  نظام قضایي افغانستان و هم در یکي از موارد که هم در   
کید شده است استقالل قاضي است که ما در فصل دوم در استقالل قاضي در نظام أت

 جا بیان شد:قانون اساسي آن 116قضایي افغانستان بطور روشن بیان کردید که در ماده 
چنین استقالل هم (( و .باشدقوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسالمي افغانستان مي

ه قضایي تقسیم گردیده و نهاد قضایي و استقالل فردی دستگاقضائیه را به استقالل  قوه



                            164                                              سی استقالل قاضی در نظام قضایی افغانستان و ایرانبرر

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

گردد که قاضي باید از هر گفته شد که جایگاه و موقعیت حساس قوه قضائیه باعث مي
. و و اقتضایي استقالل را داشته باشدگونه تهدید و اعمال فشار و اکراه محفوظ باشد 

ل قاضي در نظام قضایي ایران آنجا بیان شده است که چنین در فصل سوم در استقالهم
قانون اساسي ایران  156استقالل قاضي دارد که در اصل  نظام قضایي ایران هم تاکید بر

قانون اساسي نیز داللت  57)) قوه قضائیه قوه است مستقل ... (( و اصل  آمده است:
یرفته شده ذایران بصورت نسبي پک قوا در ی. البته تفکیکدیگر دارد براستقالل سه قوه بر

این وجود استقالل قوه  نماید . بایر ميتعامل قوا امری اجتناب ناپذ در نتیجه همکاری و و
 بر و بعد ماهیت رسیدگي و استقالل قاضي همواره مورد تاکید قرار گرفته  قضائیه در دو

شود ری نصب مياز طرف مقام معظم رهب س قوه قضائیه مستقیماًیهمین اساس است که رئ
 قانون اساسي ذکر شده است . 157که در اصل 

              نقطه افتراق                                                                                                                   – ۲
ان بدون حکم رئیس توافغانستان هرگاه قاضي به جرم متهم گردد قاضي را نمي در    

قانون اساسي حکم عزل قاضي  133ماده  که در تعقیب نمود توقیف یا یا و جمهور گرفتار
 16۴طبق اصل  اما .گرددقاضي به محاکمه سوق مي حاصل و رئیس جمهور حضور از

توان محل خدمت قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران قاضي اگر به جرم متهم گردد نمي
تصویب اعضای شورای عالي  ی مصلحت جامعه بابه اقتضا رداد مگرییتغ سمتش را یا و

طرف مقام معظم رهبری تعیین  از ایران قاضي مستقیماً که درآن قضایي به اتفاق آراء دیگر
 طرف رئیس جمهور. افغانستان از در شود امامي

 نتیجه گیری 
رسیم که به این نتیجه مياین تحقیق مورد بحث قرار گرفته ،  چه که دربا توجه به آن    

گرفته است قبل  مورد توجه قرار ایران شدیداً استقالل قاضي در نظام قضایي افغانستان و
لغت به معني بي  آید که درخود تعریف به صراحت استقالل قاضي بدست مي همه از از

رول نفوذ وکنت اصطالح به معني مصؤنیت از در باشد وعدم وابستگي به دیگری مي نیازی و
 در بگذارد. و قدرت خارجي باالی افراد است که عوامل خارجي نتواند باالی شخص تأثیر

 ایران نام برده و نظام قضایي افغانستان و استقالل قاضي هم در غلب قوانین امروزی از
اساسي ایران قوة قضائیه قوه  قانون 156اساس اصل  که بر  قرارگرفته است تأکید مورد

 نظام قضایي ایران این است که دادرسان درصدور استقالل در از منظور.  است مستقل ...
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چنین استقالل هم دهد. وقرارمي اعمال خود حاکم بر وجدان را قانون و رأی تنها حکم و
کندکه عدم توجه به آنها موجب خدشه مطرح مي مسأله را منصب قضاوت چند قاضي در

 برابر همه جانبه باشد در قضایي بایدکامل وشود. استقالل استقالل مي شدن عدالت و دار
استقالل خاص  عمومي مردم از افکار حتي در مسئوالن قوة قضائیه و برابر ه، درقوة مجرئی

کارکردهایش داشته باشدکه  نسبت به قاضي و شتریعموم مردم اعتماد ب برخوردار باشد تا
ت جمهوری اسالمي ) قوة قضائیه رکن مستقل دول :قانون اساسي 116مطابق مادة 
 گرددکه قاضي باید ازموقعیت حساس قوة قضائیه باعث مي جایگاه و .باشد (افغانستان مي
داشته باشد. الکن  اقتضاء استقالل را و اکراه محفوظ باشد و اعمال فشار و هرگونه تهدید

 یاموانع برآن برشمرده ش بیني شده ویهای که برای استقالل قاضي پتوجه به ضمانت با
استقالل به معنای  :این گونه بیان کرد که به اختصار توان مفهوم آن راشده است، مي

پي آن باشدکه  ها درقدرت هرگاه مراجع و یااجرائي است. وکنترل سیاسي و نفوذ مصؤنیت از
ون ئتضمین های الزم برای مص و ابزار قضات فاقد یا اری بردادگاه وذتأثیرگ یا نفوذ و با تا

دنه ایجاب دادرسي عاال حق بر. بود استقالل خواهند باشند، فاقد نان تأثیرچ ماندن از
 کنترل قدرت سیاسي یا ونفوذ  شخصي مستقل از ه لحاظ نهادی، وکندکه قضات بمي

 باشند.  ياجرای

  منابع مأخذ
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