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 دانشجویی بلندای اندیشه -شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه علمی
 

   یا چاپ نشده باشد.گسیل  در نشریه دیگرمقاله 
 ورد علمی نویسنده باشد.آ، مستند، بروز و دستی، پژوهشید علمیمقاله با 
 شده ینیچحروف هصفح 15از  یمقاله ارسال (A4) شتر نباشد.یب  
 است ی نویسندهعلمی مقاله بر عهده های ناشی از صحتکلیه مسئولیت. 
 .عنوان مقاله باید گویا، گیرا و کوتاه باشد 
  شرح مختصر و جامعی از محتوای ؛ کلمه باشد. چکیده مقاله 300الی  200چکیده مقاله باید

 م نتیجه و بحث است.نکته های مه، ، هدف، چگونگی پژوهشمسألهمقاله شامل بیان 
  کلمه باشد. 7واژگان کلیدی متشکل از سه الی 
 را های قبلی پژوهش و ارتباط آنپژوهش است. محقق باید زمینه مسألهگر مقدمه مقاله بیان

 با موضوع مقاله و وجوه تمایزش را به اجمال بیان و در پایان انگیزه تحقیق را بیان کند.
 ره گذاری به ترتیب استفاده شود و تمایز بین تیتر اصلی و در تیترها از مباحث،گفتار، شما

 فرعی با فونت و شماره مشخص شود.
 ها یا کلمات چندجزیی فاصله بین حروف با نیم فاصله باشد.در ترکیبات فعل 
 است. یالزام یرعایت دستور خط زبان و ادب فارس 
  روش  باارجاعات در متن مقاله APA( نوشته ۴۵، ص۱۳۷۳کاتوزیان،صورت ) ن قوس بهیب

 شود.
 ( استفاده ۴۶صهمان، بدون فوت فاصله به همان مأخذ باشد از ) یارجاع بعد  ر صورتید

 گردد.
 سنده ینو ینام خانوادگ ییب الفبایان مقاله و بر اساس ترتیمنابع مورد استفاده در متن، در پا

 ر آورده شود: یسندگان( به شرح ز ی)نو
o ا مصحح، ینام کتاب، نام مترجم، محقق  ،(خ انتشاریتار ) دهنویسن ، نامیکتاب؛ نام خانوادگ

 .نام ناشر محل نشر: نوبت چاپ،
o ه، دوره/ سال، یومه، نام نشر یعنوان مقاله داخل گ ،(خ انتشاریتار ، نام )یمقاله؛ نام خانوادگ

 جلد. هشمار 
o و آدرس ومه، نام یسنده، عنوان موضوع داخل گی، نام نوی؛ نام خانوادگینترنتیسایت های ا

 .نترنتییگاه ایپا
 ب



گسیل  فصلنامه پست الکترونیکیبه  ،متذکرهدر صورتی تطابق مقاله با شرایط 
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 :اتنک
 مبینانشجویی بلندای اندیشه د –مطالب مندرج در فصلنامه علمی  -

 .باشدی تایید نمیبوده و نشر آن به منزلهدیدگاهای نویسندگان 
 استفاده از مطالب فصلنامه با ذکر منبع مجاز است. -
 گردد.مسترد نمیبا هیچ شگردی مقاالت ارسالی برای فصلنامه،  -
 .فصلنامه در تلخیص، تصحیح و رد مقاالت آزاد است -
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 نغزسخن 

در دیدار با شرکت  ،رهبر انقالب اسالمی  ایحضرت آیت الله العظمی خامنه

کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم  "کنندگان

ل بسیار مهم و مورد نیاز کنونی دنیای ئاسالمی" فرمودند: یکی از مسا

رکت جدی در این زمینه است. حضرت حو اسالم، موضوع پیشرفت علمی 

ای علت اصلی تحت سلطه قرار گرفتن دنیای اسالم را عقب یت الله خامنهآ

ماندگی علمی دانستند و عالوه کردند: دنیای غرب بعد از قرن های متمادی 

عقب ماندگی علمی، توانست با استفاده از پیشرفت های علمی دنیای 

ی، سیاسی و تبلیغاتی خود را افزایش اسالم، ثروت و قدرت علمی، نظام

نهایت با استعمار، وضعیت کشورهای اسالمی را به شرایط کنونی  د و در نده

 برساند.

علمی را وظیفه  ، حرکت در مسیر پیشرفترهبر انقالب اسالمی  

های اسالمی و نخبگان آن برشمردند و گفتند: نخبگان اسالم باید کومتح

است عمومی برای پیشرفت علمی و یک حرکت عظیم فکری و یک خو 

1 .ورندآرسیدن به قله علم و دانش را به وجود 
1  
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 خن سردبیرس

. پدیده ها همیشه باشدمیی تغییر و تحول، سرشت واقعی طبیعت و از اصول اساسی حیات انسان   
های اصلی این . یکی از پیامدنمایدمیدر حال دگرگونی است و همگام با زمان چهره عوض 

تغییرات، پدید آوردن شرایط جدید و فراخواندن انسان برای انطباق با آن است. منطبق نبودن با 
. بنابراین؛ گرددمیانی شرایط در حال تحول، باعث سرگردانی، آسیب پذیری و نابودی جوامع انس

ترین پیام را که این تغییرات برای انسان ها دارد، همان اعالن آمادگی برای هماهنگ شدن مهم
 . باشدمی. هماهنگی که مستلزم تالش بی وقفه و برنامه ریزی سنجیده باشدمیبا تحوالت 

ای ما قبل خود جهان امروز شاهد تغییرات چشم گیری در عرصه های مختلف، نسبت به دوره ه
. یکی از نتایج واضح این تحوالت ایجاد پیچیدگی و گسترش روابط در  زندگی اجتماعی باشدمی
. دست آورد های علمی و یافته های پژوهشی بشر نقش بنیادی در آفرینش این پیچیدگی باشدمی

ختلف های بشر در زمینه های مو پهناوری عرصه فعالیت های انسان ها داشته است. پیشرفت
ها نیازمند باعث به وجود آمدن موقعیت و شرایط بهتر برای زندگی گردیده است. اما این موقعیت

جامعه  ،را آموخت. به سخن دیگربایست آنفراگیری دانش، اطالعات و مهارت هایی است که می
پذیری افراد در جهان که به سرعت در حال تحول است، مستلزم سپری کردن مراحل متفاوت 

مراحل  زش و پرورش، از مراحل ابتدایی)کودکستان( گرفته الی مراحل میانی)مکتب( وآمو
. این مکان ها مسئولیت انتقال اطالعات، دانش باشدمیلی)دکترا( کارشناسی)دانشگاه( و تکمی

و مهارت هایی را برای انسان دارد؛ که فرا گرفتن آن در عصر مترقی امروز، برای ادامه زندگی او 
 . باشدمیضروری 

دانشگاه دوره کارشناسی و تکمیلی فراگیری علم است، مرحله که به عالوه بهره مند شدن و     
پردازد. از ندگی انسانی سروکار دارد، نیز میکسب اطالعات، به کاربرد آن در فعالیت های که با ز 

نشجو در این همین جهت اتخاذ کردن نقش دانشجویی، انتظارات را به دنبال دارد که باید یک دا
توان یاد کرد. برآورده نماید. نقش که از آن تحت عنوان مسئولیت دانشجویی نیز می راآندوره 

به دوش  راآناش تخصص و تعهد دو مسئولیت بزرگی است که یک دانشجو در دوران دانشجویی
تبدیل نماید. د یک دانشجو را به موفق ترین فرد در آینده توانمیکشد. انجام دادن این وظایف می

تخصص شامل مطالعه، تفکر و تحقیق است؛ دانشجو باید در قدم نخست مطالعات منظم از متون 
مرتبط به رشته اش داشته باشد. و تالش نماید تا موضوعات را به شکل ریشه ای و سامان مند 



 

ذخیره  مطالعه نماید و نسبت به مطالب جدید و مستند کنجکاو باشد. مطالعه انبوه و دقیق باعث
و در حقیقت همین انباشتگی اطالعات زمینه اندیشه و تفکر  شودمیاطالعات فراوانی در ذهن 

. تفکر عبارت از کاربرد اطالعات فراگرفته شده، جهت چینش و تنظیم در قالب نمایدمیرا فراهم 
ر اساس . و یا به عبارتی دیگر تفکر؛ کنارهم قرار دادن مفاهیم و اطالعات بباشدمیهای جدید 

ذهن انسان به اندیشیدن شروع نماید، راههای انجام  کهزمانی. باشدمیعالیق و خالقیت متفکر 
و تفکر  ؛ زیرا پژوهش در حقیقت همان فرایند ترکیب و تلفیق مطالعهکندمیتحقیقات را نیز هموار 
یق فرجامین که محقق در ذهن خود دارد. بدین ترتیب تحق باشدمیای مسألهجهت یافتن پاسخ به 

مسئولیتی است که دانشجو در دانشگاه انجام می دهد. پژوهش با توجه به ماهیت ذهنی، برنامه 
ای و کاربردی که دارد، دانشجو را برای پذیرفتن نقش های مهمتر و عملی که بعد از فراغت 

 . نمایدمیبرای خدمت به مردم و کشورش انجام دهد، آماده  راآنبایست دانشگاه می
هد در کنار تخصص مسئولیتی دیگر است که یک دانشجو باید به آن توجه داشته باشد. تعهد تع

بیانگر وفاداری انسان به ارزش های انسانی، ملی و علمی است. ارزش های انسانی در برگیرنده 
و مراعات کردن آن  باشدمیهنجارها و موازین اخالقی است که میان همه انسان ها مشترک 

معی و پیشرفت بشر الزم است. به عالوه یک فرد باید نسبت به منابع ملی کشورش برای حیات ج
ها و مشکالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عهد باشد و درد های ناشی از آسیبمت

، از آب و خاک آن کندمیکشورش را احساس و درک نماید. وقتی فردی از هوای وطنش تنفس 
، در واقعیت خودش را کندمیمالی، امکانات و فرصت های آن استفاده و از منابع  نمایدمیتغذیه 

انجام  اداء نماید. سر راآنمدیون کشورش می سازد که بعد از طی مراحل فراگیری دانش، باید حق 
. دانشجو باید باشدمیتعهد علمی؛ بیانگر تحصیل دانش از مجراهای قانونی و استفاده درست آن 

گر و کنجکاو باشد. و تالش نماید تا به دانش واقعی دست یاید. دانش شهمیشه مطالبه گر، پرس
 که ضامن رهایی انسان از قید تسلط، استبداد و جهالت باشد. 

                                                                       

 عارف وفایی

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3                          کید بر حقوق افغانستانأا تمنشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج ب 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 زن در اثر ازدواج منشاء حقوقی تغییر تابعیت
           کید بر حقوق افغانستانأبا ت

2رقیه موسوی                                                                              
 چکیده

نامند که آثار حقوقی و معنوی میان فرد و دولت متبوع را تابعیت می یاسیوجود رابطه س
ت در دسته ارتباط احوال یر تقسیمات حقوقی، ازدواج و تابعزیادی بر آن مترتب است. د

ك از کشورها بر شالوده منافع، شرایط شان و با توجه به یگیرند که هر ه قرار مییشخص
اند. این مقاله به تحلیل منشاء احوال جامعه، مقررات  مختلف را  مشعر نموده اوضاع و

لی در زد. به عبارت دیگر؛ بر طبق اصول کپرداحقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج می
جواب به این  های تغییر تابعیت ازدواج است؛ با این وصف،حقوق، یکی از عوامل و شیوه

چیست؟ تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج  سواالت ضروری است که مبنای حقوقی این نظریه
افغانی با یک زن  گردد اگر مردین پژوهش معلوم میجه ایارادی است و یا قهری؟ در نت

افغانستان صراحت ندارد و تغییر تابعیت  یتبعه خارجی ازدواج کند؛ در این مورد قانون مدن
 زن را به اختیار وی گذاشته است.

اما در مورد منشاء حقوقی، بدیهی است که برای امر ازدواج رضایت زن الزم است ولی  
کند و در اصل، به را قبول میآن که زن به این امر تن بدهد، بدون شک آثار قهریهمین

طوری که اطاعت زوجه، سرپرستی خالصه همان دهد.قانونی رضایت می سازمانتمام آثار 
تغییر تابعیت زن هم شوهر و غیر قابل تغییر بودن قرارداد ازدواج از آثار قهری ازدواج است، 

ه یا اطاعت از شوهر  توان به نتایج قهری ازدواج منجمله؛ نفقکه می ییشوااثری قهری زن
 اشاره کرد. 

ق.تابعیت، ازدواج، تغییر، زن، حقوواژگان کلیدی: 

                                                           
 )ع(.بیت المللی اهلانشگاه بیند –خصوصی دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته حقوق  - 2
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 مقدمه
اش  شوهرکه چرا باید زن در تغییر تابعیت، تابع کشور متبوع دغدغه های مبنی بر این 

که زن در تابعیت مطیع شوهر باشد، خالف برابری و شود، وافر است. یا به تعبیر دیگر، این
زنند مدام این اصل حرف می رد و زن نیست؟ تعدادی که به حمایت از حقوق زنتساوی م

بر اساس ازدواج زن و مردی که تابعیت دو کشور مختلف را دارند، زن باید از شوهر  را که
دهند و در صدد دریافت راه حل های آن است. و نقد قرار می ژرف نگری پیروی کند، مورد 

ر حمایت های که دیابیم که جنبشین موضوع بپردازیم در میی طرح ااگر سیری به پیشنه
 گرفتند.بیشتر این موضوعات را به نقد می از حقوق زنان شکل گرفتند

نظریات مختلفی در امر منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج وجود دارد که هرکدام   
از مخالفان این نظریات، سواالتی نمایند. اما تعدادی بنابر دالیلی این موضوع را توجیه می

صدد رفع تابعیت مضاعف هستید و به ویژه در نظم  کنند که اگر شما دررا مطرح می
کنید که زن پذیرید؛ چرا بر مرد تحمیل نمیبخشیدن کانون خانواده، وحدت تابعیت را می

رسد به نظر میباید این بار را تحمل کند. از یک نگاه، این انتقاد و سوال به ظاهر، منطقی 
و اما از جانبی مورد بازنگری است. مثاًل؛ از دیدگاه اسالم فراموش نکنیم که مرد باید همه 

گونه پرسش را مطرح کرد که چرا زن نباید این توانمیمسایل رفاه زن را آماده کند. پس 
ی این مسایل را تحمل کند. در هرصورت، بحثی مهمی است و نیاز است تا از دیدگاه حقوق

کنیم گیرد. در این مقاله سعی میپاسخ دهیم که این تغییر تابعیت از کجا و چگونه منشاء می
مورد بررسی  در قالب چند گفتار این بحث را از ابعاد مختلف با تاکید بر حقوق افغانستان 

 قرار دهیم.
 

 گفتار اول: مفاهیم و عناصر تابعیت
تمهیدی است که شامل مفاهیم و کلیات قبل از ورود به مباحث اصلی؛ نیازمند مباحث 

در این گفتار به بیان  ؟که تابعیت به چی مفهومی است و عناصر آن چیستشود، اینمی
 گیریم.می

 الف: مفهوم تابعیت
 مفهوم لغوی -1 

 متبوع ت رابطه مردم با دولت یتابعیت به تابع بودن و پیروی کردن  تعریف شده است. تابع 
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زم ت ال یت به منظور حمایه تبعن امر دو عنصر؛ وجود شخص و رابطیا یباشد، برایخود م
گ های لغت فارسی تابعیت تعدادی دیگری از فرهن(. 1108-1109صص  ،1388،ی)لنگرود است

معین، )معنا کرده اندرا پیروی کردن، اطاعت کردن و در ضمن آن افراد یک کشور و دولت 

 ست.اتوان گفت که تابعیت همان تابع بودن میو با توجه به این معانی  (، ص ذیل واژه1360
 

 مفهوم تابعیت در اصطالح -2
توان دریافت. تعدادی از با رجوع به کتب حقوقی تعاریف متفاوتی را از تابعیت می  

را به دولت  یاست که شخص یو معنو  یاسیت رابطه سیتابع دانان به این باور اند:حقوق
ه در تشکیل در این تعریف دو عنصر عمد (.26، ص1381، یر ی)نصسازد یمرتبط م ینیمع

اواًل رابطه سیاسی که از اقتدار، قدرت و حاکمیت دولت متأثیر شده  :رسدتابعیت به نظر می
بسا ی تنگاتنگ معنوی است چیداند. ثانیًا از جنبه دیگری رابطهو شخص را تابع خود می

کند. مثاًل شهروند افغانستانی هی میی از دنیا، این تابعیت شخص را همراکه در هر نقطه
 دارد اگر در افریقا هم برود باز هم افغانستانی است.  را ناکه تابعیت افغانست

ک ین دولت و اتباع آن، یب ینگارد: از لحاظ حقوقف تابعیت مییطباطبایی در تعر عالمه 
اند موجب قطع تو یت وجود دارد که اقامت در خارج از کشور نمیبه نام تابع یرابطه محکم

باشد که یآن مدارنده  یبرا یفیک سلسله حقوق و تکالیت متضمن یشدن آن شود. تابع
کشور متبوع خود بهره مند  یشهروند  یاسیو س یازات مدنیگونه که از امتفرد تبعه همان

ند که  تعدادی هم معتقد (.30، ص1386، ی)طباطبائرا باشدیز پذین راآند الزامات یاست با
دهد، ( که اشخاص را به سر زمینی معین ارتباط مییو معنو  ی، حقوقیاسی)س یرابطه

 (.39، ص 1383)باالزاده، گیرد تابعیت عنوان می
دانان مورد توجه قرارداده ترین عنصری که اکثر حقوقیابیم که مهمدر یک نگاه کلی در می

افراد را تابع خود بدیهی است دولت ها با توجه به حاکمیت شان باشد. می عنصر سیاسی
گرفته  هاآنرا از قلمرو خود خارج سازند و تابعیت خود را از   هاآندانسته و چی بسا روزگاری 

را مسلوب تابعیت کنند.  و اما تعدادی از تعاریف برخالف تعریف و عنصر مورد نظر  هاآنو 
معتبر  یطه حقوقک رابیت در قالب ی، تابع«فولیبات»ف یما، هم وجود دارد. مثاًل؛ در تعر 

ت، تعلق شخص به یبر پایه این تعریف؛ تابع .یو معنو  یاسیک رابطه سی دانسته شده تا
تابعیت در اسناد  (.59، ص 1385، ی)سلجوق ل دهنده دولت، گفته شده استیتشک تیجمع
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لف به ها مکهر فرد  شناخته شده است که دولت یاز حقوق اساس یکیبه عنوان المللیبین
دارد: حقوق بشر  اشعار می یه جهانیاعالم 15از ماده  1بند  .ت از آن هستندیمات و حیرعا

ت خود یتوان خود سرانه از تابعیرا نم ی: احد 2ت باشد. بند یتابع یهر کس حق دارد دارا
( نیز بر همین موِضع 1930ت محروم کرد. مقدمه کنوانسیون الهه)یر تابعییا از حق تغی

)باالزاده، ت باشد یتابع یدارا یاست که هر فرد یالمللنیم جامعه ببه نفع عموتاکید دارد: 

اساس  ت را دارد که برین صالحیا یهر دولت ،این کنوانسیون 1طبق ماده (. 47، ص 1383
 المللبیناز دیدگاه حقوق  شوند.یاز اتباع او محسوب م ین کند چه کسانیین خود تعیقوان

به خصوص در مورد تعیین قانون قابل تطبیق بر  خصوصی، تابعیت دارای نتایج حقوقی و
احوال شخصیه افراد حایز اهمیت بوده و از این لحاظ با حقوق مدنی ارتباط غیر قابل انکار 

 را دارد.
 1382ها معمول است، تابعیت در قانون اساسی مصوب طور که در حقوق بعضی از کشور آن

قانون اساسی به قانون خاص ارجاع  داده   4تابعیت را ماده مسألهافغانستان تعریف نشده و 
سی را به پیش گرفته و در ماده گذار قانون مدنی افغانستان نیز شگرد قانون اسااست. قانون

 دهد.را به قانون خاص  رجعت میتابعیت و چگونگی تحصیل آن 55
ه.ق. در زمان حاکمیت  1421افغانستان قانون خاصی دارد که در سال در خصوص تابعیت،

 است.طالبان باز نگری شده که تا هنوز نافذ 
تابعیت امارت نماید:تابعیت را چنین تعریف می ،قانون تابعیت افغانستان 3ماده  1فقره 

 اسالمی افغانستان ارتباط سیاسی و حقوقی شخص با امارت اسالمی افغانستان.
ای تابعیت مهم توان گفت که قانون گذار دو عنصر را بر در تجزیه و تحلیل این ماده می

 حقوقی.  -2سیاسی  -1دانسته است: 
از این دیدگاه، مقنین دقت نظر زیاد داشته تا با این تعریف در حقیقت محوریت رابطه تابعیت 

چه خواهد آمد، بیان کند و نبودن هر یکی از را که بعد سیاسی و حقوقی آن است و چنان
ء، روابطی علماکه بعضی از اند. در حالیروابط فوق در تابعیت را باعث عدم تحقق تابعیت بد

دیگر را هم در تابعیت در نظر گرفته است. اما از نظر قانون گذار ما، سایر ابعاد تابعیت چندان 
 عدم تحقق تابعیت، جلوه دهیم. راآنمهم به نظر نمی نمایاند که فقدان 

 

 



7                          کید بر حقوق افغانستانأمنشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج با ت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 ب: تحلیل عناصر تابعیت
توان روابط میمضاف بر روابط حقوقی و سیاسی،   یت رانهایتًا با توجه به تعاریف باال، تابع 

معنوی و اجتماعی نیز به آن مرتبط ساخت و چنین تعریف نمود: تابعیت عبارت است از 
رابطه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که بین یک شخص حقیقی و یا حقوقی با یک 

م از حقیقی و یا حقوقی( دولت وجود داشته و یا ایجاد گردیده که هم دولت و هم شخص )اع
سازد.  در مورد سیاسی بودن تابعیت تردیدی را دارای حقوق و تکالیف در قبال یکدیگر می

باشند که در تفویض تابعیت نقش تعیین کننده دارد و کسب یا نیست زیرا؛ این دولت ها می
ی تابعیت گیرد. این اراده دولت ها در کسب ارادتفویض به اساس اراده دولت ها صورت می

که در کسب ارادی بیشتر  متبلور است تا سایر طرق کسب یا تفویض تابعیت.  بخاطری
شخص متقاضیی تابعیت باید درخواست کتبی عنوانی نمایندگی کشور متقاضی عنه  گسیل 
دارد. اما در سایر طرق کسب تابعیت نیز اراده دولت نقش داشته و این اراده دولت در ضمن 

چه این موضوع در مورد کسب تابعیت به اساس ازدواج ا کرده است. چنانقوانین تجلی پید
های حقوق نیز ناشی از همین اراده و تحمیل تابعیت زوج باالی زوجه در بعضی از سیستم

را انون است. با در نظر داشت همین رابطه سیاسی تابعیت است که آندولت ها به موجب ق
د و یکی از دالیل است که با استناد به آن تعدادی شمار جز حقوق عمومی و قواعد آمره می

داند زیرا؛ یکی از خصوصی را جزء حقوق عمومی می المللبیناز حقوق دانان، حقوق 
 المللیبینخصوصی تابعیت بوده، مفاهیم و موضوعات حقوق  المللبینمباحث حقوق 

طه حقوقی بودن درمورد راب. (17، ص 1392)یعقوبی، گرددخصوصی بر اساس آن مطرح می
نیز بحثی نیست، زیرا؛ اساس برخورداری از یک سلسله حقوق و امتیازات در کشوری منوط 

خص از حقوق و به داشتن رابطه تابعیت با آن دولت است. لذا؛ در نتیجه کسب تابعیت ش
ت مربوط به اتباع آن کشور مستفید شده و دولت مکلف به تسهیل آن است و در امتیازا

نیز در برابر دولت دارای تکالیف خواهد بود. البته این بعد از رابطه تابعیت مقابل، شخص 
زمانی موضوع بحث قرار خواهد گرفت که عنصر بعدی موجود باشد؛ یعنی شخص در قلمرو 

ام دهد و یا از تمام حقوق خود آن کشور حضور داشته باشد تا بتواند تکالیف خود را انج
 خور دار شود.    بر 

 حقوق، تابعیت را رابطه اجتماعی دانسته جای بحث است. زیرا  علماءبعضی از  کهاما این
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وع بدانیم، پس در عدم حضورش تباجتماعی بودن را اگر به حضور شخص تبعه در کشور م
باید رابطه تابعیت را ملغی تلقی کرده و شخص را از تابعیت محروم کنیم، چنین برداشت نه 

اظ حقوقی قابل قبول نیست زیرا؛ از لحاظ عملی امروزه بسیار تنها از لحاظ عملی بلکه از لح
را دیده که در آن کشور زندگی کند و یا حتی آناز افراد تابعیت یک کشور را دارد بدون این

در جهان  .را ایجاد خواهد کرد یباشد. از لحاظ حقوقی نیز چنین نظریه مشکالت عدیده
احت، تحصیالت و... افراد و اتباع یک کشور ف چون؛ تجارت، سیامروزی به دالیل مختل

ند، پس اگر عدم حضور باعث سلب نکبه کشورهای دیگر سفر کوتاه مدت یا دراز مدت می
را دیگر تابعیت بدانیم افراد زیاد از اتباع کشور ها به هر دلیلی که از کشور خارج شود آن

تباع و دولت ها را به مشکل گونه برداشت روابط و مناسبات ااتباع آن کشور ندانیم، این
. اما اگر رابطه اجتماعی بودن تابعیت را باشدمیکند و چنین مشکل قابل قبول نمواجه می

اش  به این معنی بدانیم که حضور شخص در کشور متبوع اش صالحیت استفاده از حقوق
ه شود، پس به عنوان یک رابطرا فراهم کرده و زمینه اجرای مکلفیت هایش مساعد می

 چه ذکر شد است.تواند و جز رابطه حقوقی بوده، چنانقل مطرح شده نمیتمس
که تابعیت رابطه معنوی است؛ شاید نتوان با آن قدرت که به آن استدالل شده این در در مو 

استناد کرد زیرا؛ این رابطه معنوی یا وجود عالیق و تمایالت شخص نسبت به فرهنگ و... 
شود و شاید در اکثر موارد وجود عملی مری فرضی تلقی میکشورش )کشور سابقش( یک ا

د کماکان که در مورد افراد چند تابعیت از جمله تابعیت به اساس ازدواج صدق ننداشته باش
ت قهری بدانیم، این باعث عیآید اگر ازدواج را باعث تغییر تابچه میکند. زیرا؛ چنانمی

به آن عین عالیق که نسبت به کشور  شود که زوجه با کسب تابعیت جدید نسبتنمی
خودش داشته پیداکند و در صورت انحالل رابطه زوجیت اکثرا به اساس عالیق که نسبت 

تواند به یکی از دو به طور کلی افراد می گردد.به کشور متبوع قبلی خود دارد به آن باز می
 طرق ذیل تابعیت یک کشور را  کسب کند؛

ی کسب تابعیت، همان کسب تابعیت در چوکات قوانین طریق ارادی: طریق اراد  -1
باشد که قانون هر کشور شرایط خاص را برای کشورها به اساس درخواست شخص می

 نموده است. یچنین نوع کسب تابعیت پیش بین
طریق غیر ارادی شامل؛ تابعیت به اساس سیستم خون، سیستم خاک، سیستم مختلط  -2

را جز طریق نآساس ازدواج سیستم های حقوقی بعضًا . درمورد تابعیت به اباشدمی
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را جزء طریق قهری کسب تابعیت شمرده است. تابعیت اکتسابی ارادی دانسته و بعضی آن
هرگاه طرفین عقد ازدواج اتباع دوکشور باشد در  کهاساس عقد ازدواج عبارت از اینبه 

حقوقی، باالی زوجه تحمیل  نتیجه عقد ازدواج، تابعیت زوج به اساس بعضی از نظام های
و به اساس بعضی از نظام های حقوقی، به زوجه صالحیت و اختیار کسب تابعیت  شودمی

 شود.کشور زوج داده می
 

 های مهم در مورد تغییر تابعیت زنگفتار دوم: دیدگا
 ه؛توان بیان نمود که راجع به تغییر تابعیت زن در اثر  ازدواج دو دیدگابه طور خالصه می

مورد توجه است که در قالب این گفتار به جستار یکی کالسیک و دیگری نظریه جدید 
 گیریم.می

 نظریه کالسیکالف: 
راجع به تابعیت زن در نتیجه ازدواج عبارت از این بود که ازدواج در  19قرن  یعلماعقیده 

داران این رفکند. طتابعیت تأثیر دارد و زن در اثر ازدواج، تابعیت شوهرش را کسب می
 نظریه برای توجیه دیدگاه شان به دالیل زیر تمسک کرده اند:

 دلیل عملی  -1
معتقد بودند که در تعارض قوانین مربوط به ازدواج، قانون  ،م 19حقوق در قرن  یعلما

ملی زن و شوهر باید اعمال شود؛ یعنی آثار ازدواج  )در روابط زن و شوهر( طبق قانون 
گردد و چون عماًل ممتنع است که بیش از یک قانون و شوهر معین میمملکت متبوع زن 

ملی بتواند بر روابط زن وشوهر حکومت کند، پس ناگزیر باید وحدت تابعیت در کانون 
را تابع قانون متبوعه  رسد که مردفرما باشد. و از طرفی هم مشکل به نظر میخانواده حکم

 پذیرد.پس، زن تابعیت شوهر را می .زن بدانیم
 دلیل نظری -2

داند که از لحاظ وضعیت ازدواج نیز چون ازدواج را این گروه" همکاری مادام العمری" می
کند و لذا مفهوم وحدت معنوی، با اختالف تابعیت وحدت معنوی بین زوجین را ایجاب می

ید ف بر آثار ازدواج است، سازش ندارد. پس تغییر تابعیت بامختلکه موجب حکومت قوانین 
و خالصه وجود دو  باشدمیبرای یک سان سازی قانون قابل تطبیق بر آثار عقد ازدواج 

باید ای تامین وحدت معنوی در خانواده،تابعیت با ماهیت ازدواج متباین است. لذا بر 
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الزم است یکی تابعیت دیگری را کسب کند و  سرها یک تابعیت داشته باشد؛ یعنیهم
 (.51، ص 1381)نصیری،  پذیردباالخص زن تابعیت شوهر را ب

به اساس دالیل فوق تغییر تابعیت امری ضروری است اما این تغییر چرا در مورد زن اعمال 
های شود و در مورد مرد چرا نشود؟ شاید بتوان تغییر تابعیت زن را به اساس ازدواج، در کشور

ضرورت اطاعت زوجه  دین باشد، جمع کرد. زیرا اصل پرداخت نفقه، هاآنکه منبع قوانین 
گیرد از زوج را مطرح نموده است. مثاًل؛ سکونت در محل که شوهر برای زوجه در نظر می

و یا اطاعت از اوامر شوهر مثل داشتن حجاب. حال اگر خانم فرانسوی با مرد افغانی ازدواج 
 کند و وحدت تابعیت وجود نداشته باشد، مرد افغانی از صالحیت سرپرستی و والیت خود

دهد. در این حالت اگر زوجه استفاده کرده و دستور داشتن حجاب را برای زوجه خود می
اطاعت از دستور شوهر کند، قطعًا برخالف قانون متبوع خود که داشتن حجاب را برای 

اقدام کرده است. و اگر اطاعت نکند از والیت شوهر سر باز زده ، اتباع خود جرم دانسته
مرج در بستر خانواده و ن خانواده متزلزل شده و یک نوع هرج است و از طرفی هم کانو

 .(56، ص 1316) خلعت بر،  شودایجاد می
؛ که حد اقل منبع قوانین شان دین نیستیا غیر دینی کشورهای اما در کشور های سکوالر و 

 دیدگاه تغییر تابعیت به اساس ازدواج، خصوصًا تغییر تابعیت زوجه و تحمیل تابعیت زوج بعد
شاید ناشی از تفکر پدر ساالری در ت معنوی خانواده،از ازدواج باالی زوجه به دلیل وحد

چه خواهد آمد، زن الی اروپا و غرب باشد. زیرا در بسیار از کشور های بزرگ غربی چنان
، دارای شخصیت حقوقی مستقل از مرد نبوده؛ یعنی به اساس مدهه پنجم قرن بیست

طور، جزء ملکیت مرد به یونان قدیم، زن مملوک است. همین مفکوره مرد ساالری روم و
آمده است. پس به طرق اولی بعد از ازدواج نیز باید تابع مرد بوده و تابعیت از حساب می

است  قوانین کشور مرد داشته باشد. در کشورهای غربی به دلیل گرایش های پدر ساالری
ته و تغییر تابعیت زن را مطرح نموده است. گرف ثیر آن قرارتأقرن نزده نیز تحت  یعلماکه 
و رویه متداوله در حقوق فرانسه این بوده که  مء در قرن نزده و بیستاعلمجمله عقیده من

کند. آخرین مباحث در قانون زن در اثر ازدواج، تابعیت مملکت متبوع شوهر را کسب می
م، و سپس در 1848با قانون هم ابتدا در انگلیس شود که آنامریکا و انگلیس مشاهده می

که در ابتدای قرن بیستم، تقریبًا رود. به طوریم، از بین می1907-1857امریکا با قانون 
که شود. اما راجع به اینفرما میدر عموم کشورها قاعده وحدت تابعیت زن و شوهر حکم
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شورها رویه های ثیر دارد یا خیر؟ در قوانین کأیر تابعیت بعدی شوهر در تابعیت زن تیآیا تغ
و اکثر قوانین، از جمله قانون ایران و افغانستان و تا حدودی قانون  شودمیمتفاوت مشاهده 

 .)همان( داندثیر میأر را درباره زن بی تر تابعیت های بعدی شوهیتغی ،فرانسه به طور کلی
 (موضوع تابعیت زن از اوایل قرن بیستم به بعد)ب: نظریه جدید

اج در تابعیت زن، از اوایل قرن بیستم به بعد به کلی تغییر شکل داده است. اثر ازدو  مسأله 
مبنای این تحول، فکر نوین سازی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر زن بوده است. 

شود نه به تابعیت، مند میگویند زن در موقع ازدواج تنها به شخص شوهر عالقهمی
سم از گروه کشورهای انگلیس و امریکا سرچشمه یاقامتگاه و سایر امور شخصیه. فمین

گیرد. در این ممالک مجامعی تشکیل و کنگره ها برپا کردند و یک مبارزه حقیقی برای می
بهبود بخشیدن به وضع زن در اجتماع و پیروزی و افزایش حقوق زن به عمل آوردند و سر 

 المللبینکنگره موسسه حقوق  که درانجام این مبارزه منتهی به نتایج مثبتی شد؛ به طوری
دان امریکایی هوا خواه م، در اسلو  دایر شد، برحسب پیشنهاد یک حقوق1932که درسال 

عضای کنگره آرزو کردند" تابعیت یکی از اافزایش حقوق زن، ابالغیه صادر گردید که درآن 
، به دنبال قابل تسری به دیگر نباشد، مگر با رضایت خود او" ولی در همین کنگره زوجین

که قابل جمع با آرزوی اولی نیست که  شودبیان این آرزو، آرزوی دیگری نیز مطرح می
" دولت ها باید تمام سعی و کوشش خود را برای تسهیل تابعیت واحد  عبارت از این است

چه می بینیم، این کنگره با اعتقاد به احترام کانون خانوادگی مبذول دارند".  پس چنان در
حقوق زن و تساوی آن با حقوق مرد، به این حقیقت هم ایمان دارد که بهتر است  گذاشتن

در درون خانواده یک تابعیت واحد وجود داشته باشد و این همان آرزوی است که موسسه 
م،  اظهار کرده است. اتحادیه پان 1928در کنگره استکهلم  درسال المللبینحقوق 

ین دوره اجالسیه خود این اصل را پذیرفته که" از مامریکن) کشورهای امریکایی( در هفت
نه درمورد تابعیت و نه در قوانین و نه درعمل  ،این پس هیچ برتری از جهت جنس زن و مرد

 .(54، ص 1392) نصیری، داده خواهد شد" 
      

 گفتار سوم: مبنای حقوقی تغییر تابعیت زن
ف بیان کردیم لذا؛ اینک نیاز است در مورد تابعیت به اساس عقد ازدواج، نظریات مختل 

 که تا به بررسی منشاء حقوقی تغییر تابعیت در اثر ازدواج بپردازیم.
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ف داده حقوق نظریات مختل علماءدر باره منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج، 
 را غیر ارادیاست؛ بعضی این تغییر تابعیت را ناشی از اراده زن دانسته و برخی هم آن

 شمارند.داند و بالخره گروهی سلطه شوهر را در این تغییر تابعیت مؤثر میمی
 

 الف: نظریه ارادی و غیر ارادی
که "می خواهد" پذیرد برای اینگویند زن تابعیت شوهر را میداران نظریه ارادی میطرف

اراده آن تابعیت  را بپذیرد و در هنگام ازدواج به تابعیت خارجی شوهر عالم است و با علم وآن
شود و ل میمیکند. از این جهت است که فقط تابعیت ابتدای شوهر به زن تحرا قبول می

خبر بوده است. این استدالل قانع که زن در هنگام ازدواج از آن بی نه تابعیت بعدی شوهر
د کننده نیست، چه اگر زن بر حسب اراده خویش تابعیت شوهر را می پذیرفت، باید اختیار ر 

که چنین نیست و او به هیج وجه  اگر تابعی کشوری را نیز داشته باشد و حال اینکردن آن
تواند تابعیتی راکه شوهر در موقع ازدواج دارد، باشد که تغییر تابعیت جبری است، نمی

 نپذیرد.   
 چنان اگر این نظریه پذیرفته شود از یک طرف ارادی مطلق بودن تغییر تابعیت با بعدیهم 

ین حالت تنها زن تصمیم گیرنده  داشتنی ا سیاسی بودن تابعیت قابل جمع نیست زیرا؛ در
که تابعیت خواهد بود، نه دولت. و از طرفی هم اگر ارادی بودن  را نسبی بشماریم، طوری

ین حالت زوجه ا در ؛شویم زیرادولت را سهیم بدانیم باز هم در مقام عمل دچار مشکل می
خواهد گیرد که مید درمقام کسی قرار میندانییر تابعیت را تحمیلی نمیکه تغدرکشورهای

کسب تابعیت کشور را کند. فلهذا این سهولت های که برای دادن تابعیت به زن خارجی 
زوجه اتباع خود یک کشور در نظر گرفته درمورد آن تطبیق نخواهد شد و زن مجبورًا تمام 

 که خواستار تابعیت  یت به افرادطای تابعیبرای اعرا که شرایط و شکلیات که آن کشور 
که چنین چیزی حتی درکشور های که تغییر تابعیت رعایت نماید. درحالی، ، در نظر گرفتهاند

 نظر نگرفته مانندی کشور افغانستان، وجود ندارد. صورت تحمیلی درهبه اساس ازدواج را ب
 کندمیکنند که وقتی زن شوهر اختیار طرفداران عقیده ارادی این مطلب را نیز اضافه می 

پذیرد و در این مورد یک اراده باطنی فرضی یا یک صورت خیالی هم می ضمنًا تابعیت او را
از اراده موجود است. این دلیل نیز از لحاظ حقوقی قابل نقد است زیرا؛ درحقوق امروزی و 

را عقیده بر این است  جدید حقوق یعلمادکترین حقوق، مفهوم اراده فرضی مردود است و 



13                          کید بر حقوق افغانستانأمنشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج با ت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

را ابراز کرد. اما ایراد تواند وجود داشته باشد که صریحًا یا عماًل بتوان آنکه اراده وقتی می
موثر که به نظریه دوم یعنی غیر ارادی بودن تابعیت زن در اثر ازدواج، این است که قبول 

شوهر در دوران بعد از که تمام تغییری بعدی تابعیت این عقیده مالزمه خواهد داشت با این
که گفتیم قوانین اغلب کشورها تغییری بعدی تابعیت ازدواج به زن تحمیل شود و در حالی

 دانند.شوهر را در باره زن بی تأثیر می
 

 ب: نظریه سلطه ی شوهر و وصف عقد ازدواج
ن یکسوتان نظریه سوم معتقدند که تغییر تابعیت نتیجه سلط شوهر است که ابالخره پیش

زیرا؛ سلطه شوهر یک موضوع خصوصی است و مربوط  ی صحیح نیستخود باز هم عقیده
گیرد. که تابعیت از مفاهیم حقوق عمومی سرچشمه میبه اهلیت مدنی زن است و حال آن
شود که تغییری بعدی تابعیت مرد را باالی زن به دلیل و از طرفی این نظریه هم باعث می

 پذیریم.سلطه و اختیار که دارد، ب
حامیان نظریه چهارم معتقدند که تغییر تابعیت در اثر ازدواج، نه ارادی است و نه غیر ارادی 
و نه هم نتیجه سلطه شوهر، این تغییر تابعیت در اثر وصف تأسیس عقد ازدواج است. یعنی 

 که ناشی باشدمیناشی از نتایج قهری ازدواج در کشورهای که تغییر قهری را پذیرفته اند، 
از حکم قانون است. زن فقط ازدواج را خواسته است، تغییر تابعیت را قانون بر او تحمیل 

که درکشور قانونی ازدواج را همان طوری سازمانکند، شوهر اختیار می ،کند. وقتی زنمی
 پذیرد. متبوع شوهر یا محل انعقاد که عقد منعقد شده، می

که زن به این امر تن زم است ولی همینبدیهی است که برای امر ازدواج رضایت زن ال 
قانونی  سازمانکند و در حقیقت، به تمام آثار را قبول میبدهد، خود به خود آثار قهری آن

قابل تغییر که اطاعت زوجه، سرپرستی شوهر و غیر طوریخالصه همان .دهدرضایت می
 ییشوهم اثری قهری زنا از آثار قهری ازدواج است؛ تغییر تابعیت زنبودن قرارداد ازدواج،

، 1392)نصیری، . مانند؛ نفقه یا اطاعت از شوهر از جمله نتایج قهری ازدواج است باشدمی

در سیستم حقوقی افغانستان قانون مدنی درمورد تغییر تابعیت به اساس  .(53-52صص 
و در مورد ازدواج صراحت ندارد. ازدواج یک افغانی را با اتباع کشور های دیگر مجاز دانسته 

چنین  19چه مادهچنان است. شرایط صحت ازدواج قوانین متبوع طرفین را حاکم دانسته
صراحت دارد: درمورد شرایط موضوعی صحت ازدواج، قوانین متبوعه هر یک از زوجین 
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گردد که ازدواج گردد، و شرایط شکلی ازدواج احکام قانون مملکتی رعایت میتطبیق می
اما در مورد آثار ازدواج قانون دولت متبوع زوج را حاکم دانسته ت. صورت گرفته اس در آن

 چنین پیش بینی کرده است؛  20چه در قانون مدنی افغانستان ماده است. چنان
گردد که زوج درمور آثار مرتبه بر ازدواج به شمول امورمالی قانون دولت تطبیق می ،1فقره 

گردد که رخصوص طالق قانون دولتی تطبیق مید ،2حین عقد ازدواج تابع آن باشد. فقره 
در حاالت تفریق و انفصال قانون مملکتی اعتبار  ،3زوج حین طالق تابع آن است. فقره 

 دارد که زوج حین اقامه دعوی تابع آن باشد.
این حکم درحققیت نشان دهنده این است که قانون مدنی افغانستان تحمیل تابعیت به 

است. زیرا یکی از دالیل وحدت تابعیت، واحد بودن قانون قابل  اساس ازدواج را پذیرفته
قانون مدنی آمده است: احکام مندرج  31جا که در ماده تطبیق بر آثار ازدواج است. اما از آن

که مخالف آن حکم دیگری در قانون  است مواد قبلی این قسمت در صورتی نافذ
نباشد. حکم این ماده که  ،نافذ است اختصاصی یا معاهدات بین الدول که در افغانستان

حل تعارض قوانین از طریق وحدت تابعیت  برخالف احکام قانون اختصاصی تابعیت است، 
نسخ تلقی شده و قابل تطبیق نخواهد بود. البته این تحلیل زمانی درست خواهد بود که 

نیم نه نظم مبنای این ماده قانون مدنی را که حل تعارض قوانین است، وحدت تابعیت بدا
در غیر آن اگر نظم عمومی بدانیم نه تنها که این ماده قابل نسخ نیست بلکه در  .عمومی

همه احوال که زوج افغانی باشد قابل تطبیق است. از طرفی هم اگر مبنای این ماده حل 
تعارض را نظم عمومی بدانیم، به مشکل مواجه خواهیم شد، و آن زمانی است که دعوی 

مرد افغانی و زن غیر افغانی در کشوری غیر از کشور افغانستان اقامه گردد. زیرا آثار ازدواج 
کشور متبوع زوجه مطرح گردد، در این حالت قاضی قطعًا قانون کشور متبوع  اگر دعوی در

و قانون حاکم بر ازدواج و آثار آن قانون متبوع  که زوجه تبعه کشورشبه دلیل این خود را
ین حالت ا کند. و اگر دعوی درکشور ثالث اقامه گردد، باز دراشخاص است، تطبیق می

گردد و باز ت در مورد آثار ازدواج، دو قانون بر موضوع حاکم میعیدلیل عدم وحدت تابهب
 هم تعارض قوانین بین قانون متبوع زوجه و زوج افغانی پیش خواهد آمد. 

 غانی دو صورت دارد:ت، ازدواج مرد افغانی با زن غیر افعیاما در قانون تاب
تابعیت  صورتاینازدواج مرد افغانی با زن غیر افغانی که بدون تابعیت است؛ در   -1    

شود. البته نستان محسوب میاتبعه افغ ،افغانستان به زوجه تحمیل شده و در نتیجه ازدواج
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رد بلکه تحمیل تابعیت در این حالت اختصاص به ازدواج مرد افغانی با زن بدون تابعیت ندا
توان برداشت کرد که هرگاه زن افغانی با مرد بدون قانون تابعیت افغانستان می 19از ماده 

کند. کسب می را ناتابعیت ازدواج کند، مرد بدون تابعیت در نتیجه ازدواج تابعیت افغانست
اسناد مثبته، که به اساس دارد: شخصیماده نزدهم قانون تابعیت افغانستان مشعر می

ون تابعیت باشد و با تبعه امارت اسالمی افغانستان ازدواج نماید، تبعه امارت اسالمی بد
 تواند.افغانستان شناخته شده می

از ازدواج، مقنین افغانی  صورتاینازدواج مرد افغانی با زن تبعه کشور خارجی؛ در   -2    
ختیار زوجه گذاشته که در تابعیت به اساس ازدواج را باالی زوجه تحمیلی قرار نداده و به ا

تواند با سهولت صورت تمایل به کسب تابعیت کشور متبوع شوهر خود )افغانستانی( می
 17چه ماده دست آورد. چنانهنسبت به سایر متقاضیان تابعیت کشور افغانستان، تابعیت ب

 ،غانستان: هرگاه تبعه خارجی با تبعه امارت اسالمی افنون تابعیت افغانستان صراحت داردقا
بارعایت حکم ماده هفتم این قانون بعد از تقدیم  ،مطابق شریعت اسالم ازدواج نماید

درخواست تحریری مبنی بر مطالبه تابعیت افغانستانی تابعیت وی بدون در نظرداشت موعد 
 تواند.( این قانون پذیرفته شده می15( ماده )3مندرج جز)

که ذکر کلمه تبعه امارت اسالمی، ؛ یکی ایناین ماده دو موضوع قابل بحث است در    
شود؛ یعنی اگر زن صورت مطلق ذکر شده و شامل مرد و زن افغانستانی میهکلمه تبعه ب

بی تواند با ارایه درخواست کتافغانستانی با یک مرد خارجی ازدواج کند، مرد خارجی  نیز می
کسب نماید. این حکم  را ناتبا سهولت تابعیت افغانس ،مبنی بر کسب تابعیت افعانستان

را یکی برخالف احکام قوانین کشور های دیگر از جمله کشور ایران است و شاید بتوان آن
از مصادیق عدم تبعیض بین اتباع زن و مرد شمرد. اما دلیل اتخاذ چنین راه کار را باید بر 

 کرد. اساس زمان وضع قانون جستجو
یاند قید شرطی است که ازدواج باید مطابق شریعت موضوع دومی که به نظر مهم می نما   

اسالم باشد. این شرط شاید از موارد تعدیل شده این قانون در زمان رژیم طالبان باشد و در 
زمان وضع قانون نه نظر به شرایط آن زمان و نه نظر به رژیم وقت، گذاشتن چنین شرطی 

شرایط اجتماعی افغانستان ذکر . اما این شرط بدون در نظرداشت کندمیمنطقی تبلور ن
شده است زیرا؛ در افغانستان اقلیت های مذهبی دیگری از قبیل هندو وغیره نیز زندگی 

د، برای ند. حاال اگر از این گروه از اتباع افغانستان با زن تبعه کشور دیگر ازدواج کننکنمی
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ز مفکوره تحجر زوجه وی حق کسب تابعیت داده نخواهد شد؟ شاید تعدیل ماده فوق ناشی ا
تبعه کشور افغانستان  را ناو انحصار خواهی دولت طالبان بوده که یا گروه های غیر مسلم

وردن چنین کلمه را پیش از تحقق آرا هم مسلمان بسازد و هاآنندانسته و یا می خواسته 
 دانسته است. هدف خود الزمی می

طریق اولی باالی تابعیت زوجه هر بدر نظام حقوقی افغانستان نیز تغییر تابعیت بعدی شوه
تاثیر گذار نیست، زیرا افغانستان وحدت جبری تابعیت را نپذیرفته است و کسب تابعیت را 
به اراده زوجه گذاشته، و چون تابعیت به صورت ارادی کسب گردیده است لذا تغییرات بعدی 

قانون تابعیت افغانستان  26چه ماده نیز باید به اساس اراده زوجه باشد نه اراده زوج. چنان
تاثیر  هاآنچنین صراحت دارد: ترک تابعیت یکی از زوجین به تابعیت زوج دیگر و فرزندان 

 کند.وارد نمی
 ج: بازگشت زوجه به تابعیت اصلی

 سیستم حقوقی افغانستان باز گشت به تابعیت اصلی زوجه را پذیرفته است.    
ستان در مورد باز گشت زوجه به تابعیت اصلی اش قانون تابعیت افغان 21ماده  فقره یک 

جه ازدواج با تبعه افغانی تابعیت امارت اسالمی تیصراحت دارد: تبعه خارجی که در نچنین 
تواند با حاصل نماید، در صورت فوت و یا طالق همسر طبق خواهش خود می را ناافغانست

 ابق خود برگردد.( این قانون به تابعیت س4در نظر داشت حکم مندرج ماده)
قانون تابعیت افغانستان نیز در مورد آثار بازگشت زوجه به تابعیت خارجی اش چنین  29ماده 

کند، مکلف است ترک می را ناصراحت دارد: شخصی که تابعیت امارت اسالمی افغانست
تا اموال غیرمنقول خود را در داخل کشور به فروش برساند. هرگاه در مدت یک سال بعد از 

ی شیح تصویب ترک تابعیت، ملکیت غیر منقول خود را به فروش رسانیده نتواند، اموال و تو
 گردد.ت آن به شخص مذکور تادیه مییمتوسط امارت به فروش رسیده و ق

 نتیجه
 راآناز جمله تعاریفی که حقوق دانان در رابطه با تابعیت دارند؛ عنصر سیاسی  و معنوی 

د که در کنار آن تعدادی عناصر دیگری را نیز )اجتماعی( باید توان مورد تردید قرار دانمی
ی سیاسی و معنوی است که شخص را با مورد توجه قرار داد. در یک کالم تابعیت رابطه

دهد. تابعیت امری اعطایی و اکتسابی است. به این معنا سر زمین )کشور( معین ربط می
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گردد. این کسب و اعطا راه میکه از طرف دولت ها اعطا شده و از طرف شخص کسب 
 های متفاوتی دارد که یکی از عوامل آن ازدواج است.

غییر تدر ازدواج بیشتر تابعیت زن مورد تعمق است که چی بسا پس از ازدواج تابعیت وی 
 کند و تابعیت همسر اش را بپذیرد.

ر گردد؛  یثمتأ دیدگاهای متفاوتی وجود دارد که چرا باید زن پسا ازدواج از تابعیت شوهرش
تعدادی از حقوق دانان بحث ارادی و قهری بودن این موضوع را به بررسی گرفته اند. در 

دانان معتقدند که زن تابعیت شوهر را مورد ارادی بودن این ازدواج باید متذکرشد که حقوق
ام خواهد و برای ازدواج با وی قباًل دانسته است که وی تابع کدپذیرد چون مرد را میمی

 کشور است.
را هم به اراده وی که ارادی بدانیم؛ از طرفی باید رد آناین مورد نقد است چون در صورتی

ی که مفهوم تواند آنرا رد کند. و از سوی هم ارادهکه چنین نیست و زن نمیبدانیم در حالی
 عالم شود.دانان معاصر نیست. پس، اراده باید رسمًا اباطنی داشته باشد؛ مورد تایید حقوق

در مورد قهری بودن تغییر تابعیت زن، نیز انتقاداتی وارد است چرا که در صورتی شوهر پس 
ماند و تابعیت وی تغییر از ازدواج، تغییر تابعیت دهد؛ زن در همان تابعیت خود باقی می

که دانان اذعان کرده اند نیز مورد تردید است و اینکند. بحثی که تعدادی دیگر از حقوقنمی
که تابعیت شوهر بر زن سلطه دارد؛ چرا که ازدواج جزء حقوق خصوصی است در حالی

 تابعیت جزء حقوق عمومی است.
ی را از جملهتوان به دو موضوع به عنوان نتیجه بحث تمسک کرد و آندر نهایت هم می  

حدت که برای نظم بخشی خانواده ودستآوردهای این تحقیق عنوان داد؛ اواًل نظر این
تابعیت را یک اصل بدانیم؛ منتها دنبال این راه حل باشیم که چرا باید بر زن تحمیل کرد 

رسد این موضوع در حقوق اسالم یر تابعیت داد. به نظر میکه مرد را تغی شودمیکه در حالی
در قالب عدالت، میان زن و شوهر تقسیم شده  جا تکالیف و وظایفرد. چون در آنجوابی دا
سهم پذیرش تابعیت را جزء این تقسیم بندی برای زن بدانیم. و از سوی هم،  است که

نظری هم به عنوان منشاء حقوقی قابل پذیرش است این که یکی از ارکان ازدواج رضایت 
که وی زن است؛ یعنی برای تحقق عقد ازدواج زن باید رضایت خاطر داشته باشد. درصورتی

اوصاف آن نیز رضایت داده است. در نهایت، برای امر رضایت دهد؛ به تبع آن به آثار و 
که زن به این امر تن بدهد، خود به خود آثار قهری ازدواج رضایت زن الزم است ولی همین
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دهد و خالصه قانونی رضایت می سازمانکند و در حقیقت، به تمام آثار را قبول میآن
تغییر بودن قرارداد ازدواج، از طوری که اطاعت زوجه، سرپرستی شوهر و غیر قابل همان

. مانند؛ نفقه یا باشدمی ییشوری زناتابعیت زن هم اثری قهآثار قهری ازدواج است؛ تغییر 
 اطاعت از شوهر از جمله نتایج قهری ازدواج است.

تواند که تابعیت شوهر حقوق افغانستان تغییر تابعیت را در اختیاز زن گذاشته است و زن می
تواند که با حفظ رعایت تابعیت اولی اش، تابعیت د یا خیر و در صورت دوم میاش را بپذیر 

 دوم  را نیز کسب کند.
رسد که این واگذاری تابعیت در حقوق افغانستان با انتقاد جدی روبرو باشد؛ چون به نظر می

امروزه حقوق دانان درصدد اند که با چی راهکارهای باید از مضاعف شدن تابعیت جلوگیری 
کنند و در عین حال، این شگرد قانون گذار افغانستان، اغماض از اصل واحد بودن تابعیت 

 است.
که بتوانیم یک قانون تابعیت بروز پیشنهاد ما این است که مراجع قانون گذاری برای این

داشته باشیم این موضوع و سایر موضوعات را مورد بازنگری قرار دهند و با این روند، به 
 تابعیت پایان دهیم و با دیگر حقوق دانان معاصر هم صدا  شویم. مضاعف شدن
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 رهاشویی؛ چالش ها و راهکاپول

1محمد نسیم عالمه                                                                        
۱ 

 

 چکیده 
دست هاین فعالیت مجرمانه بی است که پول کثیف و غیرقانونی که از شویی فعالیتی مجرمانهپول
شویی به کند. امروزه پولیگیرد و نهایتًا پاک و قانونی جلوه مدر چرخه مبادالت قرار میآید می

ی نموده است. گیر جرایم و رشد اعمال خالف در سطح جهان رشد بی سابقهدلیل رشد چشم
اعمال نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فساد، ارتشاء، اختالس، فرار مالیاتی و... درآمدهای 

ی تنظیم هاازمانسدهد که اشخاص حقیقی یا حقوقی به شکل نامشروع هنگفتی را بدست می
ی مشروعیت و قانونی به آن یافته عواید حاصله را به شگردهای مختلف مبادله نموده تا چهره

های قانونی و مشروع تبدیل نموده و در بدنه اقتصاد تزریق های کثیف را به پولببخشد و پول
دست آمده، هبشویی به شکل رسمی و غیر رسمی های حاصله از پولنمایند. آماری که از درآمد

کشورها  و  GNPشویی بیشتر از دهد که در بعضی کشورها عواید حاصله از جرم پولنشان می
گردد سیاست کشورها ثبت نمی GNPهای کثیف حاصل از فعالیت های خالف درچون پول

شویی ممکن اقتصاد جهان و سازد که عدم جلوگیری از پولگذاری های اقتصادی را مشکل می
از پایه متزلزل ساخته و باعث انحطاط کشورها گردد. به دلیل تبعات منفی اقتصادی  کشورها را

برای مبارزه با آن تمرکز کرده است. و تدابیر مختلفی را برای  المللیبینشویی دارد، جامعه که پول
زه با نیل به این امر به کار برده اند تا با تدابیر مناسب و تصویب قوانین و مقررات الزم جهت مبار 

شویی یا تطهیر پول و ارکان آن، فرایندهای های کثیف اقداماتی شود. دراین مقاله؛ پولتطهیر پول
آمدهای منفی آن  بر اقتصاد کالن و در اخیر  اقدامات و تدابیر جوامع شویی، آثار و پیپول
هکارهای راناچنشویی و وضع قوانین توسط کشورها و همبرای پیشگیری از جرم پول المللیبین

 ها برای جلوگیری از این پدیده مهلک اقتصاد کشورها مورد تحلیل قرار گرفته است. بانک
 آمد ها، راهکار.شویی، جرم، تطهیر، پیکلید واژگان: پول

 

                                                           
 . )ع(اهل بیت المللیبیندانشگاه  –دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته اقتصاد اسالمی -1 
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 مقدمه
افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق بازارهای مالی و اتحاد  به علت امروزه

سان سازی پول اروپایی ) یورو(، و نقل و رت از طریق یکزمینه تجا کشورهای اروپایی در
یافته گسترش  سازمانانتقال سهل کاال، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر، جرایم 

های مختلف به علت دست یابی آسان به اکثر نقاط دنیا،  سازمانزیادی پیدا نموده است.  
سطوح  از سرقت و کالهبرداری در دهند. این جرایمطیف وسیع از جرایم را انجام می

گیرد. گسترش شبکه تا مواد مخدر، آدم ربایی و دیگر اعمال خالف را در بر می المللیبین
طور اطالعاتی جهانی )انترنت( نیز سبب شده است که این عملیات درکشورهای مختلف به

شویی نیز یکی لی عملیات خالف سود آور را نشان رفته که پو کلیه ی رشد یافته ورویهبی
شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن . پولباشدمیها  سازماناز عمده فعالیت های مهم این 

عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است. دولت ها برای جلوگیری از پول های کثیف، 
سری محدودیت آورند. اجرای این قانون، مستلزم یکشویی را به اجرا در میقوانین ضد پول

زنند. دراین رابطه سرباز می هاآنبنابراین تعدادی ازکشورها از انجام  .است برای دولت ها ها
 Financial( FATFی را تحت عنوان )سازمان ) G-7کشورهای گروه )م، 1989درسال 

Action Task Force شویی تأسیس کردند. این گروه برای وضع قوانین ویژه در مورد پول
( چهل راهکار را برای مبارزه المللیبین سازمانو دو  کشور29) عضو31با  م2002درسال 

شویی و شویی ارایه نمودند. این راهکارها سیستم جامعی را در رابطه با مبارزه با پولبا پول
چنین تعیین شویان و همارایه تمهیداتی در جهت مسدود، توقیف و مصادره کردن اموال پول

 ت.های مالی و حقوقی ایجاد کرده اسمجازات
گذارد، باعث در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها می 

توجه زیاد دولت ها به این امر شده است. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد کالن 
چنین رابطه که این عمل با فرار کشورها از جمله برتقاضای پول و رشد اقتصادی و هم

ث گردیده است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و مالیاتی دارد، باع
با نام کردن حساب ؛ توان به آن اشاره نمودبانکی خود نمایند. از جمله موارد مشخص که می
. این عمل موجب باشدمی نامهای بیهای افراد در هنگام گشودن و بستن حساب

در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران گشایند، شده و شناسایی افرادی که حساب در بانک می
 گرداند.مضیق می
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نا به بنابراین، اساس این موضوع مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرارگرفته است. ب
 شویی، فرایند جرم پولشویی و راه هایضرورت موضوع، در تحقیق حاضر به تعریف پول

 مبارزه با آن می پردازیم.
 

 شویییند پولآفر  گفتار اول: تعریف، ارکان  و
را از دیدگاهای شویی نیاز است که آندر قالب این گفتار برای بیشتر واضح شدن پول

 راآنیند تشکیل آشویی و در ضمن فر مختلف تعریف و پس از آن ارکان تشکیل دهنده پول
 مورد بررسی قرار دهیم.

 

 شویی  الف: تعریف عملیات پول
وع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به یند تبدیل پول های نامشر آشویی فر پول
گویند. برای پیشبرد این  فعالیت را تطهیر نیز میهای تمیز، مشروع و قانونی است که آنپول

ها، اقتصاد زیر زمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد و نظام مالی و بانکی فاقد سیستم 
یک فعالیت غیرقانونی است که در طی  شوییباشند. پولنظارتی قوی، بستر مناسب  می

یابد. به عبارت انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خالف قانون مشروعیت می
های کثیف ناشی از اعمال خالف به پولی تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد دیگر؛ پول

الیت های عگردد. این عمل یک روش معمول برای بدست آوردن سود از فجایگزین می
تطهیر کننده گان پول کسانی (. 3و دیگران، بی تا، ص )ملکاستغیرقانونی برای مجرمان 

کنند و یا تطهیر می راآنهای ناشی از هستند که یا خود اعمال خالف را انجام داده و پول
گاهانه در سیستم مالی و اقتصادی های خالف را بهافرادی هستند که پول گاهانه یا نا آ طور آ

کنند. خالف کاران از طیف وسیع اعمال غیر اخالقی و غیرقانونی مانند ر وارد میکشو
های قابل مصادره، گروگانگیری، قمار و اهدای پول به قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروت

ی تروریستی و تقلبات مالی در اینترنت و ابزارهای اطالع رسانی سودهای کالنی هاسازمان
شود که شخص و یا شویی به مجموعه عملیاتی گفته میواقع پول آورند. دردست میرا به

اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع خود، عمل 
صورت نامشروع در جامعه مطرح هتواند بهایی که میدهند. انواع پولشویی را انجام میپول

های حاصل از قاچاق پول» ی آغشته به خون هایهایی کثیف و یا پولباشد، به سه گروه پول
پولهای که از طریق فرار مالیاتی قاچاق کاال و » هایی سیاه پول« مواد مخدر و فحشا
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های که از طریق فساد پول» های خاکستری و پول« شودبازارهای زیر زمینی حاصل می
-83،  صص 1396گران، )تاجیک و دیشود تقسیم می« آیداداری، فساد مالی و ارتشاء بدست می

از موارد مانند فساد  حاصل از قاچاق مواد مخدر، قاچاقهای پول های کثیف، پول (.98
اداری و اختالس در بخش دولتی، فساد سیاسی، معامالت مواد مخدر، ثروت و درآمدهای 

های جعلی در بخش تجاری، ثروت های قابل مصادره، ناشی از فرارمالیاتی، صورت حساب
های  سازمانچنین اهدای پول به تروریزم، منابع جاسوسی، گروگانگیری و قمار و هممنابع 

)اردبیلی آیدتروریستی و حتی تقلبات مالی به وسیله اینترنت و دیگر ابزار اطالعاتی بدست می
 (.198- 177، صص 1382و دیگران، 

ه نیافته و درحال آید، اکثرًا از کشورهای توسعهای که از انجام این اعمال بدست میپول
شویی با شود و بعد از پولتوسعه به منظور تطهیر در بانک های خارجی سپرده گذاری می

شود. البته بدست آوردن ارقام سایر ارزها به صورت قانونی وارد کشورهای درحال توسعه می
 سازمانشویی به علت وجود محدودیت های ناشی از عدم همکاری دولت ها و صحیح پول

چنین مخفیانه بودن این عملیات به صورت اقتصاد زیر زمینی کاری دولتی و همهای 
 بسیارمشکل است. اکثر داده ها نیز به علت عدم نمونه گیری رسمی، به صورت تخمینی

شویی ساالنه ، میزان پولم1994اکتبر 18. به عنوان مثال؛ در تایمز مالی در شودبیان می
 5تا  2ترلیون دالر، تقریبًا معادل  5/1رد تا میلیا 590بین  المللیبیندر سطح بازارهای 

که، این تخمین از منابع غیر رسمی به دست جهانی اعالم شده است. در حالی  GNPدرصد
آمده است و چی بسا، این ارقام نیز غیر واقعی باشند. از جمله مواردی که باید به آن اشاره 

چنین عدم ثبت تفاوت است. همبه اشکال م هاآننمود، انتقال پول ها و تغییر وضعیت 
گرد این گردد که پیساالنه کشورها باعث می GNPدرآمدهای حاصل از اعمال خالف در

 پول ها برای مجریان قانون مشکل شود.
 

 شویی ب: ارکان پول
شود که به طور ی مجرمانه، از دو رکن اساسی تشکیل میشویی به عنوان یک پدیدهپول

 مفصل به آن می پردازیم؛
 
      فعالیت غیرقانونی مقدم                                                                                                         -1

 ی یابد که درآمدهای ناشی از فعالیت های مجرمانه به گونهشویی هنگام تحقق میپول
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شویی را از بین ببرد. بنابراین، اولین رکن پول را هاآنجابجا شود که احتمال مجرمانه بودن 
گاه معنی پیدا شویی آنباید دراین گونه فعالیت ها جستجو کرد؛ بدین معنا که معمواًل پول

کند که درآمد سیاه و نامشروعی وجود داشته باشد و شخص مرتکب جهت سفید نمایی می
د. این درآمد نامشروع بدون تردید و مشروع جلوه دادن آن، اقدامات و عملیاتی را انجام ده

را حاصل فعالیت های است که قانون گذار به رسمیت نشناخته است و در اکثر موارد آن
توان به درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر، جرم انگاری کرده است. برای نمونه می

صب اراضی قاچاق انسان، قاچاق کاال، معامالتی ربوی، کاله برداری، اختالس، ارتشاء، غ
های دیگر اشاره کرد که همگی عالوه بر غیرقانونی بودن، ها و بسیاری از فعالیتو زمین

مجرمانه نیز بوده و موجب تحصیل درآمدهای نامشرع و غیرقانونی قابل توجهی در جامعه 
شویی، مجرمانه بودن فعالیت مقدم شرط تحقق پولجا است که آیا هستند.  سوال این

ًا معامالت ربوی، قاچاق، کالهبرداری، اختالص و... جرم انگاری است است؛ یعنی صرف
شود؟ دراین خصوص باید توجه یا نقل و انتقال عواید این فعالیت ها نیز جرم پنداشته می

های گیرد، درآمدهای کثیف ناشی از فعالیتشویی قرار میچه مشمول پولکرد، آن
را مباح و قانونی تلقی  هاآنی که قانون گذار هاغیرقانونی هستند، با این توضیح که پول

نکرده است. عدم اباحه و نامشروع بودن درآمد، گاهی ناشی از مجرمانه بودن فعل ارتکابی 
رغم قانونی بودن اصل فعالیت، منشاء نامشروع و نامشروع بودن آن است و زمانی علی

خصی با تولید یا توزیع بودن درآمد عدم انجام وظایف قانونی است. برای مثال؛ اگر ش
مشروع کاال درآمدهای را کسب کند لیکن از پرداخت مالیات آن اباء ورزد، گر چه توزیع و 
تولید مشروع کاال یک فعل مشروع و قانونی است اما، عدم  پرداخت مالیات جرم پنداشته 

ال این گردد و در نتیجه نقل و انتقشود و درآمد حاصله بدین صورت، نامشروع تلقی میمی
صورت، اگر صادرات و شویی خواهد شد. به همینها تحت شرایطی، مشمول پولدارایی

که متصدی و واردات کاالیی مشمول حقوق گمرکی منجر به کسب درآمد گردد در حالی
مالک آن به نحوی از انحاء از پرداخت حقوق گمرکی امتناع ورزیده باشد، در چنین صورتی 

شویی است، امری قانونی جلوه نماید، ات که فعالیت مقدم بر پولگرچه اصل صادرات و وارد
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لیکن نقل و انتقال درآمد فوق الذکر به سبب نامشروع و غیرقانونی بودن آن، تحت شرایطی 
 شویی قرار خواهد گرفت.مشمول پول

که قدر با توجه به موارد باال، الزم نیست عملیات مقدماتی الزامًا مجرمانه باشد بلکه همین
مغایر با قانون باشد و درآمد حاصله نامشروع تلقی گردد، نقل و انتقال این درآمد را با انگیزه 

 شویی تلقی کرد. توان پولمی نسفید نمایی آ

 مداخله در عواید نامشروع   -2
در عواید حاصل از فعالیت مجرمانه و یا فعالیت های  شویی، هرگونه مداخلهدومین رکن پول
تواند در قالب تحصیل، تملک، نگهداری، تصرف یا . این مداخالت مینامشروع است

استفاده از درآمدهای حاصل از جرم محقق گردد و یا به صورت تبدیل، مبادله یا انتقال درآمد 
که پنهان های حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن باشد. کما این

ل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت درآمدهای کردن ماهیت واقعی منشاء، منبع، مح
گردد. از طرف دیگر، نیازی به این نیست که این شویی میحاصل از جرم نیز مشمول پول

اقدامات توسط شخص مرتکب به اقدام مجرمانه یا فعالیت نامشروع مقدم صورت گرفته 
پنهان کردن منشاء  که شخصی دیگری نیز به نحوی از انحا به منظور یباشد، بلکه درصورت

غیرقانونی درآمدهای حاصل از جرم مرتکب اقداماتی از قبیل تبدیل، مبادله، یا انتقال 
شویی خواهد شد.  البته ارتکاب جرم در تمام گونه درآمدها شود نیز، مشمول احکام پولاین

موارد فوق در صورتی است که شخص مرتکب به ماهیت درآمد نامشروع مورد تصرف، 
گاهی  داشته و از طرف دیگر با این اقدامات به دنبال پنهان کردن منشاء غیرقانونی این آ

که علم به موضوع در تحقق این جرم همانند سایر جرایم درآمد ها باشد. لذا، عالوه بر این
دیگر، نقش اساسی دارد، برخالف دیگر جرایم، انگیزه نیز نقش اساسی را در تحقق 

ی که اگر شخص متصرف انگیزه پنهان کردن منشاء گونهکند؛ به شویی ایفا میپول
شویی قابل تحقق نخواهد نداشته باشد، جرم پول راغیرقانونی درآمد تصرف و سفید نمایی آن

 .(104-87، صص 1382)شمس ناتری، بود 
 

 شویی یند پولآج: فر 
 پارچه سازیشویی دارای چندین مرحله است که شامل جایگذاری، الیه گذاری و یکپول    
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شویی، جایگذاری عواید حاصل از فعالیت های یند جرم پولآاست. نخستین مرحله از فر  
مجرمانه با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است. جایگذاری عواید حاصل از جرم، با تقسیم 

گیرد و به نحوی است که وجوه سپرده گذاری وجوه نقدی کالن به مبالغ کوچک صورت می
ی با آنان رده گذاری به نام بستگان نزدیک یا اشخاص دیگری است که به گونهشده و یا سپ

های که اساسًا به منظور چنین، تشکیل شرکت های صوری یا شرکت در ارتباط هستند. هم
تر رسند که مقررات در این خصوص سهلشوند و در نقاطی به ثبت میشویی تأسیس میپول

 مینه است.از روش های دیگر معمول در این ز
گذاری است این مرحله جدا سازی عواید از جرم، از منشاء شویی الیهمرحله دوم از پول

غیرقانونی آن است. این روش از طریق ایجاد الیه های پیچیده ناشی از معامالت چندگانه 
پذیرد. رسی و عدم امکان ردیابی منشاء مال صورت میبه هدف مبهم ساختن زنجیره حساب

تضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد، یک موسسه مالی این امر م
به موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر )اوراق بهادار، سهام و چک های 

ند جداکردن پول از منشاء غیرقانونی آن است که در این آیمسافرتی( است. الیه گذاری فر 
نخستین تکنیک اختالط پول کثیف با پول تمیز است. دومین  مرحله سه تکنیک رایج است؛

روش، انتقال پول از طریق واسطه است. مانند تبدیل وجوه نقد به ژتون و تبدیل بار دیگر آن 
شود و روش سوم، پنهان تشخیص ماهیت غیرقانونی مال مشکل می صورتاینکه در 

 (.114، ص 1382)جزایری، نمودن مالک واقعی مال آلوده است
شویی، یکپارچه سازی یا فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع یند پولآواپسین مرحله در فر 

برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است. این مرحله از طریق روش 
های متعددی مانند سوق دارایی های نامشروع به سوی اشخاص و شرکت های که به 

ها انجام اند. یا ازطریق تأسیس شرکت های پوششی و جزء ایننحوی با مجرمان در ارتباط 
 (.212-179، ص 1393)انصاری،پذیرد می
شویان برای دستیابی به اهداف خود از روش های مختلفی در بانکداری سنتی و پول

شویی نقش شناسایی فعالیت پول کنند. آشنایی با این روش ها، درالکترونیکی استفاده می
 توان به موارد زیر اشاره نمود:که از مرسوم ترین این روش ها، میبه سزای دارد 

 

 سپرده گذاری با مبالغ باال و انتقال سپرده ها به حساب های مختلف؛ -1
 ترهای کثیف در حجم باال را تقسیم کرده تا در حجم های کوچکلشویان اغلب پوپول
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الث، مانند حساب های اشخاص ثوارد نظام بانکی نمایند. در این حالت، از حساب های  
حساب های متعدد در بانک های مختلف و حساب های راکد و عمدتًا از روش حواله 

 کنند.          بانکی استفاده می
به  هاآنگشایش حساب های مشترک با اعضای خانواده یا دوستان و استفاده از  -2

هایی با رمواردی به ازای پولشویان د. پولباشدمیمنظور مقاصد شان از دیگر روش ها 
 کنند.مبالغ باال، از چک های مسافرتی استفاده می

 گذاشتن وثایق بانکی و دریافت تسهیالت؛ -3
ء وسشویان درمواردی به منظورمخفی کردن عواید کارخود به بانک ها مراجعه کرده پول

نقول و یا کنند و برای تضمین بازپرداخت آن، اموال مدرخواست دریافت تسهیالت می
 گذارند. غیرمنقول به عنوان وثیقه می

 استفاده از ضمانت نامه بانکی برای مقاصد صوری؛ -4
ی که وجود حقیقی ندارد، به بانک شویان برای شرکت در مزایده و مناقصهبرای مثال پول 

 )همان(.کنندها مراجعه کرده و با وثیقه گذاری، درخواست ضمانت نامه با مبالغ باال می
 

 شویی و راهکارهای مبارزه با آنآمد های پولگفتار دوم : آثار و پی
جا که شویی صحبت نمودیم. طبیعتًا از آنیند پولآجا در مورد تعریف، ارکان و فر تا این

که گردد؛ اثراتی را در پی خواهد داشت. اینی جرایم علیه اقتصاد تلقی میشویی در زمرهپول
شویی مبارزه کرد؛ در قالب این گفتار به بیان توان با پولمیاین اثرات چیست و چگونه 

 گیریم.می
 

 شوییآمد های پولالف: آثار و پی
ی در سطح جامعه برخوردار است. علت این امر عالوه بر ویژگی شویی از آثار گستردهلپو 

جای دارد یافته  سازمانشویی در گروه جرایم ضربه زننده آن، این است که امروزه جرم پول
مجرمانه، آثار مخربی را در جامعه  سازماندهی شدن این جرم از سوی سازمانکه با توجه به 

یافته، تمامی آثار جرایم  سازمانگذارد. بدین ترتیب از یک سو به دلیل ویژگی از خود باقی می
ه سبب آن توان به فساد اداری اشاره کرد که بیافته را به همراه دارد که از جمله می سازمان

گذاران جامعه به فساد و تباهی نه تنها مجریان قانون، بلکه مدیران سطح عالی و حتی قانون
شوند و مرتکبان به کمک آنان و سوء استفاده از قدرت، جامعه را به فساد کشانیده می
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ثباتی اقتصاد کشانند. از سوی دیگر، به دلیل ویژگی اقتصادی آن، این جرم منجر به بیمی
ی شده، خروج سرمایه ملی، عقیم ساختن سیاست های توسعه و بحرانی و منطقه ملی

گردد. به شدن وضعیت اقتصادی و در پی آن وضعیت اجتماعی و انحطاط فرهنگی می
شویی سبب تخریب بازارهای مالی، کاهش بهره وری در بخش عبارت واضح تر، جرم پول

افزایش ریسک خصوصی سازی،  اقتصاد، ورشکستگی بخش خصوصی قانونی و سالم،
ثباتی در نرخ های بهره و ارز، توزیع نا برابر درآمد و در تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی

نتیجه بیشتر شدن فاصله طبقاتی موجود در جامعه و افزایش فساد اجتماعی و سقوط جامعه 
طاطی از حیث مبانی فرهنگی و اعتقادی و تغییر الگوی مصرف به صورت قهقرایی و انح

شویی خود جرم ثانوی است که مبتنی بر جرم که پولگردد. از منظر دیگر، با توجه به اینمی
مقدم یا فعالیت های مجرمانه سابق است، مرتکبان این جرم، درآمد های شسته شده را 
مجددًا در چرخه تولید جرم قرار داده و از این حیث نیز در ارتکاب جرم مجدد و توسعه 

های مقدم را با شویی، خود دامنه جرمکنند و درنتیجه جرم پولمکاری میی آن هدامنه
 دهد.ی بیشتر از سابق گسترش میسرمایه

آمدها و تبعات ناخوشایند و زیانباری برای کشورها و جامعه جهانی ایجاد شویی پیپول  
آمدها و د. پیساز شویی را بیشتر آشکار میضرورت مبارزه با پول هاآنکند که اطالع از می

شویی بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی در زمینه های اقتصادی، تبعات ناخوشایند پول
آمدهای آن عبارت بسیار گسترده و قابل توجه است که برخی از پی المللیبیناجتماعی و 

اند از: اخالل در جمع آوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی، اختالل در بازارهای مالی، 
یش نرخ تورم و انحرافات اجتماعی، رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف افزا

شود، تخریب بازارهای مالی، فرارسرمایه به صورت غیرقانونی، بخش خصوصی و تعاونی می
 وری در بخش واقعی اقتصاد.مال اندوزی مجرمان و کاهش بهره

نه های اجتماعی زیادی نیز دارد. شویی خطرات و هزیعالوه بر آثار مخرب اقتصادی، پول  
این پدیده امکان گسترش فعالیت های غیرقانونی را برای قاچاق  مواد مخدر، کاال، ارز و 

شویی و تأمین مالی چنین، شهرت یک کشور به پولنماید. هممجرمان دیگر فراهم می
، 1382تری،)شمس ناتروریسم و امنیت آن برای مجرمان، مانع از توسعه آن کشور خواهد شد

 (.92ص 
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های کثیف و با توجه به تنوع فعالیت های غیر قانونی و بزهکارانه و حجم وسیع از پول  
ی از غیرقانونی حاصله و تطهیر این پول ها و ادغام در اقتصاد کشورها، حجم گسترده

چنین به علت گسترش روز باشند. همهای کثیف میهای درجریان در کل دنیا، پولپول
ی غیرقانونی به خصوص با باز شدن درهای کشورهای کمونیستی به بازار هاسازمانن افزو

اروپا و درکل به بازار جهانی، ابعاد وجود مافیا درکل فعالیت های اقتصادی زیر زمینی وسعت 
 زیادی پیدا نموده است. 

ره و بی شویی بر اقتصاد کالن کشورها، از جمله بر تقاضای پول، نوسانات نرخ بهعمل پول 
شویی درآمارهای رسمی اقتصاد جا که رشد پولگذارد. از آنثباتی نرخ ارز، تأثیر زیادی می

شود، سیاست شود و در تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی در نظرگرفته نمیثبت نمی
دهد و فقدان آمارهای صحیح، موجب تغییر های اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار می

شویی و فعالیت های مجرمانه، به تغییر پول شود.ها میهای پولی و مالی دولت سیاست
های بلند مدت، به سوی سرمایه گذاری پر خطر کوتاه مدت جهت درآمدی از سرمایه گذاری

شود. در این بخش، فرار مالیاتی نیز رایج است که خود آثار زیانباری بر اقتصاد و سیاه می
ی بلند مدت دارد. به بیان دیگر، در سطوح وسیع درآمدی، هاکالن و برنامه ریزی

های غیرقانونی نهفته درآمد را، پس انداز کنندگان بزرگ به پس انداز کنندگان فعالیت
کوچک، و یا از سرمایه گذاری های شفاف به سرمایه گذارهای خطر پذیر باال، با کیفیت 

 گیرد.تصادی تحت تاثیر قرار میکند و در نتیجه چنین سیری، رشد اقپایین منتقل می
شود. در شویی موجب فرار سرمایه به صورت غیر قانونی میدرکشورهای توسعه نیافته، پول

کنند و به ها تبدیل به ارز میها و صرافیاین کشورها، مجرمان، پول ها را از طریق بانک
اقتصاد ضعیف این  سازند. این امر تأثیر بسیار زیانباری برکشورهای پیشرفته منتقل می

 آید.گذارد و بدین ترتیب، مانعی در جهت توسعه اقتصادی آنان به شمار میکشورها می
شویی موجب بی اعتمادی به بازار و میزان سود آوری آن به علت استفاده طور کلی، پولبه

 شود کهوسیع از پارتی بازی، اختالس و کالهبرداری و افزایش تمایل بر فرار مالیاتی می
کاهش درآمدهای  گردد.تمامی این مسایل، موجب بروز ناهماهنگی در اقتصاد کشورها می

مالیاتی، افزایش خط فقر، کاهش سطح تولیدات داخلی و اشتغال و به مخاطره افتادن 
حاکمیت ملی به دلیل نفوذ باندهای جنایتکار در اقتصاد کشور از طریق واسطه ها، از دیگر 

 (.11-10، شماره1382)اردبیلی، شویی در کشورها است دی رواج پولآمدهای منفی اقتصاپی
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هایی در با توجه به فعالیت های غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا، حجم بزرگی پول 
در مجمع  م،1998ی که در ژوئن سال باشند. در قطع نامههای کثیف میجریان دنیا، پول

میلیارد  2مین زده شد که ساالنه دست کم ملل متحد تصویب گردید، تخ سازمانعمومی 
گردد. در نتیجه، وجود این حجم وسیع پول کثیف ناشی از عملیات دالر پول تطهیر می

، ص 1382)شمس ناتری، شویی بالطبع اثرات زیادی در سطح اقتصاد کالن خواهد گذاشتپول
92.) 
 

 شوییب: راهکارهای مبارزه با پول
است که دولت ها  باید به آن توجه جدی نمایند تا امنیت و ثبات  یشویی مقولهمبارزه با پول

نما تعریف یند پنهانآشویی معمواًل به عنوان فر اقتصادی را برای جامعه به ارمغان آورد. پول
های که به منابع غیر قانونی یا کاربرد و استفاده از درآمد های ناشی از فعالیت شودمی

بخشیده، متعاقب آن درآمدهای مذکور را لباس قانونی  بزهکارانه و غیرقانی مشروعیت
یند آکاری و تقلب در این فر بخشد. بنابراین، فریبمشروع به آن میپوشانده و قیافه درست و 

های شویی است. در واقع تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پولقلب و مرکز پول
قاچاق مواد مخدر، اسلحه و...( است  که مانند کثیف )حاصل از فعالیت های غیرقانونی 

اندازد. بنابراین برای های اقتصادی را مختل کرده و به مخاطره میروند طبیعی فعالیت
 گیرد:ها و راهکارها در دو بخش مورد تحلیل قرار میشویی سیاستجلوگیری و مبارزه با پول

 

 وضع قوانین توسط کشورها -1
عنوان یک مشی جهانی توسط همه کشورها در دستور کار  شویی امروزه بهمبارزه با پول

پول، برای ایجاد  المللیبینگرفته است و به عقیده صندوق  قرار هاآنهای مجالس و دولت
شویی یک امر الزم و ضروری شرایط پایدار و شفاف سازی اقتصادی مبارزه با پدیده پول

ای پیشرفته برخوردار از نظام اداری بنابراین کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشوره است.
ترین خطر که مهمچه مسلم است اینو نظارتی قوی، مستعد این پدیده هستند. آن

شویی، تهدید اقتصاد ملی و غیر اجرایی شدن سیاست های اقتصادی و اجتماعی است. پول
نرخ بهره کاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهای مالیاتی، نوسان جریان سرمایه، نرخ ارز، و 

شود که سیاست های اقتصادی کارآمدی خود را از دست بدهد و بازار رقابت و... سبب می
بیش از پیش خارج شده و فعاالن اقتصادی و کار آفرینان توان رقابت و سرمایه گذاری 
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های مولد را از دست بدهد و با این روند بازده اقتصادی در هر مرحله کمتر از قبل گردد. 
اداری، رشوه خواری، اختالس،کاهش اشتغال مولد، اختالل در روند  گسترش فساد

ثباتی و ناپایداری اقتصادی، رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی و... از سرمایه گذاری، بی
شویی است که از جنبه های اقتصادی و اجتماعی ی مذموم پولآمدهای زیانبار پدیدهپی

شویی همانند که جرم پولشود.  نظر به اینسبب می ی را در جامعه های گستردهبروز تنش
یافته و بر خالف جرایم سنتی از حیث جرم انگاری و اقدامات پیش  سازمانسایر جرایم 

ابتدا در  هبدین معنا ک ؛انین داخلی کشورها راه یافته استبه قو  المللیبینگیرانه از قوانین 
قرار گرفته و سپس به قوانین داخلی ی مورد توجه المللی و منطقهی بینهاسازمان

هشدارهای به ویژه در دو دهه اخیر و در پی شوییکشورها، راه پیدا کرده است. تهدیدات پول
 را  نامدار نظر سیاست ،متخصصان علوم اقتصادی، جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی

اقدامات مهم و  خود جلب کرده و به تبع آن موجب گردیدهی به در مجامع جهانی و منطقه
ی برای مبارزه با این پدیده صورت المللی و منطقهی بینهاسازمانچشم گیری از سوی 

در  م1998توان به کنوانسیون وین انجام گرفته می المللیبینگیرد. از جمله اقدامات 
، م2000خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، کنوانسیون پالرمو 

، اقدام های چهل گانه گروه کارییافته فراملی، توصیه سازمانمبارزه با جرایم  در خصوص
 م2001و  1996های و اصالح شده در سال م1990شویی مصوب مالی برای مبارزه با پول

و اصالحی  م1995ملل متحد مصوب  سازمانو قانون نمونه برای مبارزه با مواد مخدر 
وانسیون شورای اروپایی راجع به تطهیر، بازرسی، توقیف که کناشاره کرد. کما این م،1999

 م1990، چهل توصیه جامعه اروپایی م1990و مصادره درآمدهای ناشی از جرم مصوب 
شویی دستورالعمل اروپایی در خصوص جلوگیری از استفاده از سیستم مالی  به منظور پول

نترول عملیات سیستم بانکی و اعالم اصولی کمیته قواعد طرز اجرای از استفاده ک م1991
ی در این خصوص از جمله اقدامات منطقه م1998برای تطهیر درآمدهای ناشی از جرم 

چه که بطور عمده در این اسناد مورد توجه قرار گرفته اواًل جرم انگاری تمامی هستند. آن
 های عضو خواسته شده به سبب غیر قانونی و پرخطرشویی است که از دولتاشکال پول

شویی هرگونه تصرف در درآمدهای جرم را که به منظور رد های مربوط به پولبودن فعالیت
گیرد در قوانین داخلی خود، جرم صورت می هاآنگم کردن، و قانونی و پاک جلوه دادن 

جا که هدف . ثانیًا از آن( م1988)کنوانسیون وین،های را برای آن مقرر سازندشمرده و مجازات
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ی قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع است برای عقیم سازی شویاز پول
های عضو خواسته شده است که یکی از از دولتیابی به این هدف،مجرمان از دست

گونه درآمدها قرار دهند و بدین طریق موجبات مجازات های این جرم را، مصادره این
فراهم کنند، چرا که وقتی مرتکبان باالقوه  شویی و جرایم منشاء راکاهش انگیزه ارتکاب پول

در معرض مصادره قرار خواهد گرفت،  هاآنعلم یا گمان قوی داشته باشند که درآمدهای 
ورزند. ثالثًا را نخواهند پذیرفت و یا با رغبت کمتری به انجام آن مبادرت میریسک باالی آن

ی تنظیم جتماعی خود را به گونههای اقتصادی و اها خواسته شده که زیر ساختاز دولت
ها شویی را از مرتکبان سلب نمایند. رابعًا، دست اندرکاران بانککنند که فرصت ارتکاب پول

صورت یک اصل مهم و برای مخفی ی که بهو موسسات اقتصادی از اصل راز داری حرفه
موسسات ها دراین های مالی افراد و هویت صاحبان حسابداشتن کمیت و کیفیت حساب

حاکم بوده در موارد مظنون و مشکوک عدول کرده، عالوه بر احراز هویت واقعی صاحبان 
( 331، ص 1379)بوریکان، ها و عدم افتتاح حساب برای اشخاص مجهول الهویه حساب

صالح اعالم نمایند شویی را به مراجع ذیهای مظنون و مشکوک به دخالت در پولحساب
اردی محقق گردد. خامسًا، در تعقیب موارد مظنون از دستگاهای تا امکان تعقیب چنین مو 

قضایی خواسته شده با عدول از اصل برائت متهم اماره مجرمیت را بر این اصل حاکم سازند 
شویی بخواهند اصالت و مشروعیت درآمدهای مشکوک را اثبات کرده، و از مظنونان به پول

صورت، اموال مشکوک آنان در معرض مصادره را مشخص نمایند. در غیر این هاآنمنشاء 
صد کشور، مبارزه با قرار گیرد. در مورد حقوق داخلی کشورها باید گفت امروزه بیش از یک

شویی را در قوانین داخلی خود به طور مستقل و یا در ضمن قوانین دیگر گنجانیده و پول
 شویی امریکا مصوبپول این پدیده را جرم انگاری کرده اند. برای مثال قانون کنترول

و قانون درآمدهای ناشی از  م1994شویی انگلستان مصوب قانون راجع به پول م،1986
که در شویی هستند. درحالی، قوانین مستقل مربوط به پولم1995جرم اسکاتلند مصوب 
 م1991شویی در ضمن تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال جاپان جرم انگاری پول

شویی به معنای رفت. از طرف دیگر، در خصوص استقالل جرم منشاء از جرم پولصورت گ
پیش بینی مجازات برای هردو در قوانین داخلی کشورها رویه های مختلفی اتخاذ شده 

گیرند ی که در برخی کشورها این دو جرم مستقل از هم مورد مجازات قرار میاست. به گونه
که در شویی نیست، در حالیمجازات به سبب پول و مجازات به سبب جرم منشاء نافی
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شویی کشورهای دیگر این دو جرم، یکی تلقی شده اند و در نتیجه شخص مرتکب جرم پول
صورت هر یک مجازات مستقلی دارند. مبارزه با غیر از مرتکب جرم منشاء باشد که در این

شویی هم ا ظن  پولشویی در برخی از کشورها به حدی جدی است که حتی اگر تنهپول
گردد تا سالمت منشاء وجود داشته باشد برای تعقیب کیفری شخص مظنون ملزم می

اموال خود را اثبات کند و اگر از اثبات آن عاجز باشد عالوه بر مصادره اموال توقیف شده 
گردد. این همان تأسیس است که امروزه از شخص مظنون، محکوم به مجازات حبس می

عالوه  (.79، ص 1382)شمس ناتری، شود اماره مجرمیت بر اصل برائت تعبیر می آن به تقدیم
بر جرم انگاری در قوانین کشورهای مختلف راهکاری دیگری نیز برای مبارزه با جرم 

ها اعم از تدابیر اقتصادی، اداری، مشارکتی و ر بینی شده است. این راهکاشویی پیشپول
شویی از مرزهای رها با توجه به فرا رفتن پدیده پولکه، این کشوحمایتی است. ضمن این

کشورها و ارتکاب آن به صورت فراملی، اقداماتی را جهت همکاری های دوجانبه و چند 
 جانبه در این خصوص صورت داده اند.

تصویب شد و بر اساس این قانون  م1991شویی در سال در اتحادیه اروپا قانون مبارزه با پول 
سال و  5هزار یورو، نگهداری اسناد تا 15تریان در داد و ستدهای بیش از احراز هویت مش

در امریکا نیز قوانین تدوین شده برضد  گزارش موارد مشکوک ضروری اعالم شده است.
های غیرقانونی مطرح و هرنوع موجودی و یا فعالیت را به عنوان فعالیت 176شویی پول

متحده و یا از آن خارج شود جرم محسوب شده و که با عناوین مذکور وارد ایاالت پولی
بیش  م2001سپتامبر  11شویی به خصوص بعد از عملیات توقیف خواهد شد. توجه به پول

شویی را چنبن کشورها باید بعضی سیاست های ضد پولاز پیش مورد توجه قرار گرفت. هم
این سیاست مثل تیغه  توان به سیاست های کنترول بر نرخ ارزد از آن جمله میناعمال نمای

گردد و شویان میطرف باعث دشواری نقل و انتقال وجوه توسط پولدولبه است که از یک
گردد که به از طرف دیگر اعمال سیاست منجر به ایجاد بازارهای موازی و سیاه ارز می

داتی به شویان قرار گیرد. بنابراین، دولت ها باید تمهیتواند مورد سوء استفاده پولآسانی می
د که در رأس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقال  ارزهای خارجی نظارت نکار ببر 

تواند به کار ببرد اعمال نظارت است که با د. دومین سیاست که دولت مینداشته باش
ها و نظارت بر رفتارهای شان همکاری مجریان قانون در راستای شناسایی مشتریان بانک

مورد توجه  هاآنثبت اطالعات مربوط و گزارش های رفتارهای غیر قانونی  با نگهداری و
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د وصول مالیات نشویی به کار ببر د برضد پولتوانمیقرار دهد. سومین سیاست که دولت ها 
نامیده  است. فرار مالیاتی خود یک عمل غیر قانونی است و پول های ناشی از آن پول کثیف

گذارد. کسر بودجه یکی از روی اقتصاد کالن میترین اثر را بر مالیاتی مهم. فرار می شود
تواند موجب اصالح کسر مهم ترین مسایل در اقتصاد کشورها  و مبارزه با فرار مالیاتی می

تواند اعمال نماید گزارشات آماری  بودجه دولت ها گردد. چهارمین سیاست که کشورها می
ن برای عملیات زی دقیق و مطمئکه با استفاده از گزارشات آماری دقیق امکان برنامه ری

شویی ترین سیاست های کالن ضد پولچنین یکی از مهمشویی وجود دارد و همضد پول
کشورها برای دستیابی (. 13-11)ملک، بی تا، صص شویی استتدوین و تصویب قانون ضد پول

یازمند موثر به یک نظام اقتصادی به قوانین و مقررات بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی ن
است در این راه مجالس مقننه  وظیفه خطیری را بر عهده خواهد داشت زیرا؛ برای حل 

 مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم باید بدنبال علل بود نه معلول.
 

 

 هاشویی توسط بانکراهکارهای پیشگیری از جرم پول  -2
ده برای پیشگیری شویی، عمده تدابیر پیش بینی شبا توجه به ویژگی های خاص جرم پول
"منظور از پیشگیری وضعی، تمامی شرایط، علل و  .از آن، از نوع پیشگیری وضعی است

کنند اوضاع و احوال خارجی است که مقدم بر ارتکاب جرم بوده و فرد بزهکار را احاطه می
توان رفتار مذکور را تغییر داد به نحوی که کم به نحوی که با تغییر و اصالح آن شرایط می

در پیشگیری وضعی با شناسایی  و بیش عملی سودمند و دارای خطر کمتری باشد."
شود با تغییر و اصالح موقعیت ها موقعیت هایی که جرم در آن واقع شده است، سعی می

 از بروز جرم جلوگیری به عمل آید.
شک عواید شویی است. بیشویی مستلزم شناخت بازارهای پولگیری از جرم پولپیش

و خرد شناسی از جرم قابلیت تطهیر در داد و ستدهای روز مره و برای رفع ضروریات  جزئی
شویی ها امری بسیار دشوار است. ولی زندگی را دارد که پیشگیری از این دسته پول

شویی در حجم بسیار گسترده نیازمند ورود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری است. در پول
باشند؛ چرا ات مالی و اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار میاین امر، بانک ها و موسس

ها و موسسات مالی به فناوری ارتباطات نوین امکان که اواًل با توجه به تجهیز بانک
جابجایی سریع و بدون حضور فیزیکی وجود دارد. ثانیًا حجم زیاد مبادالت به بانک فرصت 
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توانند از شویی میدهد. ثالثًا، مجرمین پولنمیبررسی و تجزیه و تحلیل نقل و انتقاالت را 
 (.150، ص 1387)مرادی،شویی، مرتکب آن شوند طریق اینترنت در خارج از کشور محل پول

چه که گفته شد عمده تدابیر وضعی پیشگیری ناظر به موسسات مالی و لذا با توجه به آن
 پردازیم.بانکی است که در ادامه به بیان این تدابیر می

 
 آموزشگاه کارکنان -2-1

آموزش ماموران و کارمندانی  ،یافته سازماندر پیشگیری از هر جرمی و به خصوص جرایم 
شته باشند، امری ضروری است. به کار دا که به نحوی ممکن است با جرم مورد نظر سر و

بیمه شویی، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، قانون مبارزه با پول 5ن دلیل، در بند میه
ملزم به "تدوین معیارهای کنترول داخلی و آموزش مدیران و  ها، موسسات خیریه و...

کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن شده اند" و اساسًا 
 موفقیت تدابیر و اقدامات دیگر نیز منوط به آموزش های الزم و کافی است.

 بانکی تعدیل قاعده راز داری -2-2
طور سنتی در جهت جلب اعتماد مشتریان سعی در حفظ اسرار هها و موسسات مالی ببانک

تواند منتهی به عدم کشف بانکی مشتریان خود دارند ولی این راز داری در مواردی می
کنوانسیون مریدا در خصوص تعدیل قاعده راز داری  40شویی شود. از این رو ماده پول

: هر کشور عضو تضمین خواهد نمود که مورد تحقیقات کیفری داخلی ددار بانکی مقرر می
مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی 
داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجرای قوانین راز داری بانکی ناشی 

 شود فایق آید.می
 

 قال وجوهمستند سازی انت  -2-3
 ایفا شویی احراز هویت متقاضیان خدمات بانکی نقش مهمی در پیشگیری از جرم پول  

شویی ه کشف پولـی پرداخت زمیندر زنجیره هاآنکند. با احراز هویت افراد و حفظ می
دارد: کشورهای کنوانسیون مریدا مقرر می 14ماده  3کند. در این راستا بند افزایش پیدا می

، اجرای اقدامات مقتضی و امکان پذیر متنابه را مد نظر قرار خواهند داد تا موسسات عضو
 مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:
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را در  الف: جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیام های مربوط، اطالعات دقیق و معنی دار
 رابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کند.

 چنین اطالعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کند.ب: 
پ: اجرای اقدامات امنیتی دقیق جهت انتقال وجوهی که حاوی اطالعات کامل 

 درخصوص شخص بانی نیست.
به تصویب  26/12/1386که در تاریخ ایران در آئین نامه مستند سازی جریان وجوه در 

ماده آن ارایه خدمات  1وده است و بند هیئت وزیران رسیده است همین راهبرد مد نظر ب
 بانکی را منوط به احراز هویت مشتریان نموده است.

 

 مبادالت نقدی کالن گزارش -2-4
که مقدار آن از یک میزان مشخص شده توسط مطابق این تدبیر، باید مبادالت نقدی 

ظهار نظر صالح برسد. البته اصالح، بیشتر باشد باید به اطالع مقامات ذیمقامات ذی
قاطع در مورد موفقیت یا شکست این شگرد، در راستای مبارزه با پاکسازی پول، دشوار 

که آیا قوانین مربوط به گزارش معامالت نقدی کارا هستند است. برای سنجش و تعیین این
یا خیر؟ باید هزینه های مربوط به انجام این کار را با ضررهای که از اجرای آن بر مجرمین 

 (. 76-77، ص 1375بابایی خانه سر،شود، مقایسه کرد )یوارد م

کشورهای عضو، اجرای اقدامات امکان پذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال 
پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین های به منظور حصول 

نقل و انتقال سرمایه قانونی  که مانعاطمینان از استفاده مناسب از اطالعات، بدون این
شود مقادیر قرار خواهد داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش 

 انتقال مقادیر وجه و اسناد قابل انتقال شود.
 

 گزارش معامالت مشکوک -2-5
ه شویی به کارمی رود گزارش معامالت مشکوک کتدبیر دیگری که برای مبارزه با جرم پول

که اشخاص با در  صالح است. معامالت مشکوک معامالتی است عملیاتیبه نهاد ذی
دست داشتن اطالعات و یا دالیل منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معامالت به 

 شود. شویی انجام میمنظور پول
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 نتیجه گیری
ز ارتکاب جرم، با توجه به اهمیت حفظ ثبات امنیت اقتصادی کشورها و لزوم پیشگیری ا

زنند، نه تنها به ویژه جرایمی که صدمات جبران ناپذیری به ثبات اقتصادی کشورها می
سازند بلکه در نتیجه موجبات انحطاط اخالقی و اجتماعی جامعه را از این حیث متزلزل می

ست های اشویی از جمله پدیدهکه پدیده پولآورند. و با توجه به اینجامعه را نیز فراهم می
ی نسبت به مواردی فوق دارد و متأسفانه آمار آن در کشورها، مخصوصًا که آثار تهدید کننده

در کشورهای در حال توسعه خیلی نگران کننده است. لذا اقدامات همه جانبه برای 
های رسد. اکتساب پولپیشگیری از این پدیده شوم و سرطانی الزم و ضروری به نظر می

عمل خالف قانون بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد  هاآنکثیف و تطهیر 
ست و شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اکشورها  و به همین دلیل، مبارزه با پول

 المللیبین سازماند اقدام به قوانین و مقررات ویژه نموده اند. کشورها برای نیل به این مقص
کشور به همراه اتحادیه اروپا دستورالعملی را  29ل ( که شامFATFشویی)مبارزه با پول

شویی تصویب و اعضاء را به رعایت مفاد آن ملزم نموده است. در خیلی جهت مبارزه با پول
ی نظیر فرار مالیاتی، ارتشاء، اختالس، هاناهای ناشی از رفتارهای مجرماز کشورها پول

فقدان الزامات قانونی و اجرای آن به  قاچاق کاال، خرید و فروش مواد مخدر و... به دلیل
های اقتصادی و سرمایه گذاری تطهیر و شستشو گردیده و منشاء سادگی در قالب فعالیت

شویی موجب شیوع بیشتری جرایم شده و شود. لذا عدم مبارزه با پولگم می هاآناصلی 
ی هاناف بنیهای مولد را کاهش داده و موجب تضعیتمایل به سرمایه گذاری در فعالیت

گردد. به همین دلیل ضروری است که با تصویب قوانین و مقررات اقتصادی کشورها می
ها و اتخاذ تدابیر مناسب جهت مبارزه با چنین راهکارهای مناسب بانکالزم کشورها و هم

های رفتارهای مجرمانه و های کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه فعالیتتطهیر پول
گردند به سادگی قابل های کثیف مین تنگ شده و کسانی که صاحب پولخالف قانو

شناسایی باشند و با اجرای قوانین باالی چنین اشخاص از فعالیت های مجرمانه و 
درآمدهای غیرقانونی جلوگیری به عمل آمده و اقتصاد جوامع در مسیر اصلی خود سوق 

 داده خواهد شد.  
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 منابع و مأخذ
مجموعه قانون ومقررات  (.1392بدالمهدی، کاظمیان، مهدی)نژاد، ع ارجمند (1

ره ی بانک ها و مؤسسات اعتباری، تهران، ناشر: ادامبارزه باپولشویی درحوزه
 شویی، چاپ اول. مبارزه با پول

تاثیرات بانکداری الکترونیک بر  (.1395رضا)حسنی، علی احمدی، فاطمه؛ (2
پژوهش های نوین در  المللیبیننس سومین کنفرا»شویی، فرایند مجرمانه پول

 ترکیه. -، اسفند ماه، استانبول«مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شویی در (، نقد و ارزیابی جرم پول1395)علی؛ قبایی، احسان اکبری، رستم (3

پژوهش های نوین  المللیبینسومین کنفرانس »و داخلی،  المللیبیناسناد 
 گرجستان. -رداد ماه، باتومی، خ«درمدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

ها و تأثیرات آن در ایران و جهان، شویی روشپول (.1382هاله)اردیبلی، (4
 ، زمستان.11و10، شماره «پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبایی»

شویی بر بخش تاثیر فرایند پول (.1395احمدی، فاطمه؛ حسنی، علیرضا) (5
، مرداد ماه، «ژوهش درعلوم وتکنالوژیپ المللیبینچهارمین کنفرانس »گمرک، 

 روسیه. -سن پترزبورگ
ضرورت استفاده از   (.1393له)شاه بهرامی، اسدال انصاری پیرسرایی، زربخش؛ (6

، «فصلنامه روند»شویی در بانکداری الکترونیک، سیستم های تشخیص پول
 ، زمستان.68شماره 

شویی از جرم پول بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری (.1394باقری، فاطمه) (7
گاه »شویی و کنوانسیون مریدا، درقانون مبارزه با پول ، «علوم اجتماعی، کارآ

 ، تابستان.31شماره 
شویی پیشگیری از جرم پول (.1389رستمی غازانی، امید) بابایی کنگ لو، جابر؛ (8

، «علوم قضایی و خدمات اداری» با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران، 
 بهار.، 10شماره 

 (.1396مهرجردی، امیر کالنتر؛ مومیوند، اسدالله) تاجیک، محمد رضا؛ (9
 فصلنامه پژوهش های جدید درمدیریت و»شویی و راه های مقابله با آن، پول

 ، بهار.20، شماره «حسابداری
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درنگی درجرم  (.1396خوئینی، غفور؛ مسجد سرائی، حمید؛ کبیری، سهیل) (10
 ، زمستان.17، شماره «و حقوق اسالمی مطالعات فقه»شویی، انگاری پول

اندیشه » کردها، شویی آثار و عملپول (.1382شمس ناتری، محمد ابراهیم ) (11
 ، زمستان.5، شماره «های حقوقی

ش شویی یا گزار راهکارهای مبارزه با پول (.1394شمس ناتری، محمد ابراهیم ) (12
 بهار. ،1، شماره «فصلنامه نقد کتاب فقه وحقوق»های ژورنالیستی، 

 المللبینشویی و آثارمنفی آن؛ از تحریک جامعه پول (.1393صالحی، جواد ) (13
 ، پاییز.19، شماره «پلیس المللبینمطالعات »، المللبینتاپاسخ حقوق 

وحقوق کیفری ایران،  المللیبینشویی در اسناد پول (.1396فالح نژاد، فاطمه) (14
 شهریورماه.، «کنفرانس ساالنه پژوهش های حقوقی وکیفری»

کمالی، لیال، )بی تا(، آشنایی با جرم پولشویی، تهران، ناشر: اداره کل مبارزه با  (15
 شویی، بی چا.پول

شویی و راه های مبارزه با آن،  ملک، عبدالرضا، مدنی اصفهانی، محبوبه، پول (16
 ناشر: اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاه.

شویی درنظام مبانی حقوقی پول (.1396ک نام، محمدرضا؛ بید خوری، نعیمه)نی (17
، دی ماه، «علوم اسالمی، علوم انسانی المللیبیندومین کنگره »بانکی ایران، 

 تهران.
شویی و تأثیر آن بررسی روند حجم پول (.1394نصراللهی، زهرا؛ حکیمی، ندا ) (18

 ، زمستان.4بر مصرف در ایران، ناشر: فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 
شویی از رهگذر بانکداری راهکارهای مبارزه با جرم پول (.1395) وایزی، بهار (19

 ، پاییز. 1/3الکتروینک، ناشر: مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 
» دوره آموزشی" مبارزه با پولشویی" (. 1395شویی )شورایی عالی مبارزه با پول (20

 ، تیرماه .«مرکز اطالعات مالی
چهارمین کنفرانس »فساد مالی و پولی، (. 1395را)یاری فرد، رسول؛ نوریان، سا (21

-، تیرماه، برلین«پژوهش های نوین درمدیریت، اقتصاد و حسابداری المللیبین
 آلمان.
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ای اندیشه آیت الله بروجردی و امام خمینی در بررسی مقایسه
 باب حیطه اختیارات ولی فقیه

1معصومه قنبری                                                        
۱ 

 چکیده

های سیاسی آیت الله ها و اندیشهگونه وجه تشابهی میان دیدگاهیچ در نگاه نخست شاید
ـــودمیبروجردی و امام خمینی نتوان پیدا کرد. این دیدگاه زمانی تقویت  ـــی  ش که با بررس

ــوی آیت الله بروجردی و قی ــاهل و پذیرش حکومت وقت از س ام علیه تاریخی به نوعی تس
ـــا پهلوی از جانب امام خمینی مواجه می ـــویم. این  مقاله با تکیه بر حکومت محمد رض ش

ی در صدد  بررسی آراء و نظریات آیت الله بروجردی و کتابخانه –روش تحلیلی و توصیفی 
امام خمینی در باب حیطه اختیارات ولی فقیه اســت و نیازمند پاســخ اســت که آیا در حوزه 

فقیه میان نظریات آیت الله بروجردی و امام خمینی اختالفی وجود دارد؟  اختیارات ولی
آثار این دو مرجع و مطالعه شــرایط و  در تردر نتیجه این تحقیق دریافتیم؛ با بررســی دقیق

ــائات زمان می ــترک میان نظریات این دو مجتهد بزرگ اقتض ــول مش توان به برخی از اص
توان به حیطه ر اندیشه سیاسی این دو فقیه میشیعه دست یافت. از اشتراکات برجسته د

ـــاره کرد. اعتقاد به والیت مطلقه فقیه را  ـــط فقیه اش از  توانمیو قلمرو اعمال والیت توس
 وجوه مشترک قوی اندیشه سیاسی این دو فقیه به شمار آورد.

 آیت الله بروجردی، امام خمینی ،حکومتوالیت فقیه، واژگان کلیدی: 

 

                                                           
 . )ع(المللی اهل بیت دانشگاه بین –الملل دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته روابط بین - 1
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  مقدمه

به والیت فقیه از این منظر توجه کنیم که وظایف و حقوق شرعی ولّی فقیه و مکلفان هرگاه 
در ارتباط با حکومت چیست؟ بحث جنبه فقهی و فرعی خواهد یافت. به بیان دیگر، اگر 
گفته شود در زمان غیبت کبری برای حفظ ارزشهای دینی و برقراری نظم اجتماعی در 

ر فقها واجب است قبول والیت نموده و اعمال حاکمیت جهت پیاده کردن قوانین اسالمی ب
مسأله والیت  صورتایننمایند و بر مردم واجب است از فقها در این زمینه اطاعت نمایند، در 

 شود. فقیه از مباحث علم فقه شمرده می
 های گذشته تاریخ اسالم و تشیع،پیدا نبوده و در دوره ای نولهأبحث والیت فقیه، گزاره و مس

له را در أاسالمی قرار گرفته است و این مس همواره مورد بحث و بررسی عالمان و فقیهان
 (.259: 1380)کربالیی،کالمی در بوته بررسی نهاده اند-های گوناگون فقهیباب

گونه جای شبهه و اعتراضی هر چند در پذیرش و اعتقاد به این اصل در میان فقیهان هیچ
ه کوارد تفاوت دیدگاه را در حیطه اختیارات ولی فقیه برشمرد. اینتوان یکی از منیست اما می

قضاوت کردن و امور حسبیه والیت دارد مورد اتفاق فقیه در اموری نظیر فتوا دادن،
فقهاست. اما اختالف نظر اصلی، مربوط به والیت فقیه در امور سیاسی و اجتماعی است 

شود و در آن والیت فقیهان فراتر از والیت یکه از آن به والیت انتصابی عام فقیهان یاد م
ها در طول در راستای همین تفاوت دیدگاه(. 64: 1390)مسعودنیا و توسلی،بر امور حسبیه است 

له حکومت و حاکمیت أهای متفاوتی از جانب روحانیون نسبت به مستاریخ موضع گیری
 داشته ایم.

الله بروجردی و امام خمینی در باب حیطه  آراء و نظریات آیتدنبال  واکاوی این مقاله به 
گونه طرح گردد که آیا تواند این. سوال اصلی این پژوهش میباشدمیاختیارات ولی فقیه 

در حوزه اختیارات ولی فقیه میان آراء و نظریات آیت الله بروجردی و امام خمینی اختالفی 
رچه در شیوه و عملکرد آیت الله وجود دارد؟ فرضیه مقاله نیز بر این اصل استوار است که گ

بروجردی با دولت زمان خود و امام خمینی با دولت محمد رضا پهلوی تفاوت رویه فاحشی 
وجود داشته است لیکن در اصل اعتقاد به والیت مطلقه فقیه بین این دو عالم اشتراک 

ت بخش نظر کاملی وجود داشته است، چه بسا امام خمینی را بتوان تکمیل کننده و عینی
 دیدگاه آیت الله بروجردی در زمینه والیت مطلقه فقیه دانست.
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 والیت فقیه و تکوین تاریخی آن
ی نهبه بررسی پیشیعنوان مباحث تمهیدی به ضرورت دارد که قبل از بیان بحث اصلی،   

 پردازیم.بتاریخی والیت فقیه و سیر تکامل آن 
چون  معانی متعددی ست.این واژه بهی( گرفته شده ا-ل-از ریشه ولی )و ِوالیت

آن،  نزدیکی،دوستی، سرپرستی، پیروی، تصرف، دست یافتن بر چیزی و تصرف کردن در
 (.، ذیل واژه1373)دهخدا، . آمده است امارت، پادشاهی، تدبیر و ..

بنابراین منظور از والیت، سرپرستی و صاحب اختیار اموری است که همراه با نوعی اقتدار 
پذیری را به باشد و این اقتدار و سلطه در مقابل نوعی اطاعتا قدرت همراه میو سلطه ی

دنبال دارد. در مورد جامعه نیز والیت به مفهوم پذیرش مسئولیت سرپرستی و نظارت بر 
اقع بیان کننده فرمانروایی و و  و در باشدمیبا اقتدار و سلطه همراه  جامعه است که طبعاً 

 فرمانبرداری است. 
گردد، لذا در متون شیعه والیت جایگاهی واال را به یت در اساس همان امامت تلقی میوال 

حضرت امام محمد باقر )ع( شود. خود اختصاص داده است و از ارکان اصلی دین تلقی می
و حج را معرفت و شناخت  ای چون نماز، روزهدر روایتی شرط ایمان و پذیرش اعمال شایسته

امر م اعمال مطابق راهنمایی او دانسته است. علت این امر نیز دو والیت ولی خدا و انجا
بدون ؛ چون، که والیت، پیوستگی افراد با مصالح کلی و عمومی جامعه استاول ایناست؛ 

این پیوستگی و بدون جدا شدن از منافع فردی، نظم و سامان اجتماعی و تحقق عدالت 
ن و مدنی شدن انسان و ذوب شدن فرد در جامعه ممکن نیست. والیت محور اجتماعی شد

در درون جامعه است. شاید بتوان والیت را همان سیاست دانست و سیاست را اقدام به 
که تفکیک و تمیز میان والیت حق و والیت کاری بر اساس مصلحت تعریف کرد. دوم این

موضوع حکومت و  .(492-493:1388)جمشیدیباطل امری اساسی و تعیین کننده است
های اعتقادی شیعه حایز اهمیت بسیار است. این روعیت آن در غیاب معصوم در آموزهمش

اجتماعی در پیوند است. براساس  -موضوع به طور مستقیم با وضعیت موجود سیاسی
-به حکمت الهی صورت گرفته و وجه سیاسی آموزش تشیع، غیبت امام معصوم بنا

، فقها و تمام علماءاست؛ از این رو  اجتماعی موجود در توجیه غیبت مورد توجه بوده
اندیشمندان شیعی، در نظر و عمل ناگزیر به اتخاذ موضع در این امر مهم بوده اند 
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له حکومت و رهبری و به تعبیر روشن تر أدهد مسها نشان میبررسی(. 231: 1394)قادری،
چهارم هجری(  بحث در باره والیت فقیه در تاریخ تشیع از زمان غیبت کبری)نیمه اول قرن

تکاملی سرانجام توسط امام خمینی از حالت تئوری به  -شود و در یک سیر تاریخیآغاز می
آید و به شکل جمهوری اسالمی و با محوریت والیت مطلقه فقیه تبلور عینی و فعل در می

 کند.وجود خارجی پیدا می

ای ه جامعه شیعی، جامعهبریم کدر بررسی تاریخ تشیع به این واقعیت انکار ناپذیر پی می
محدود و بسته بوده و شیعیان به عنوان اقلیتی نسبت به اکثریت مسلمانان سنی مذهب 

که یا مجبور بوده اند از حکام وقت که عمدتًا سنی در سراسر جهان پراکنده بودند. به طوری
حضور در مذهب بوده اند پیروی کنند یا حداقل باید سکوت و انزوا پیشه کرده و عماًل از 

اجتماعی برکنار می ماندند تا با آسیب های کم تری مواجه باشند. این روند  -مجامع سیاسی
های های شیعی، گرچه در برخی مقاطع تاریخی موفقیتها و خیزشادامه یافت و حرکت

نسبی را در محدوده جغرافیایی خاص جهان اسالم برای شیعیان به همراه داشت، ولی در 
شد. سرانجام در عصر صفویان موقعیت اگیر هنوز شیعه اقلیت محسوب میحوزه کالن و فر 

س آن بزرگان و عالمان مذهب شیعه أاجتماعی برای شیعیان و در ر  -مناسب سیاسی نسبتاً 
فراهم شد. در این دوره، برخالف گذشته که شیعیان با موقعیت های نامناسب و شرایط حاد 

شدن مذهب شیعه از سوی دولت صفوی در اجتماعی مواجه بودند، با رسمی -سیاسی
و بزرگان دین نفس راحتی کشیدند و مباحث فقهی  ءعلماایران، عموم مردم شیعه به ویژه 

و علمی شیعه از رکود و جمود نجات یافت. در این عصر برای نخستین بار بحث والیت فقیه 
« محقق کرکی»یفقیه بزرگ شیع هاآنس أبه صورت گسترده توسط فقهای آن زمان و در ر 

های جهادیه های متعدد خراجیه، نماز جمعه و رسالهمطرح گردید. تهیه و نگارش رساله
 (. 180-121: 1388)جعفریان،فقهی این دوران است  -های علمیبخشی از کاوش

یاسی اقبال پس از صفویه و در عهد سالطین قاجاریه، بر اثر بروز چند حادثه مهم دینی ـ س
تر شد و نگرش فقهی و علمی به له حکومت و والیت فقیه بیشأبه مس و مجتهدان علماء

تری پیدا کرد. یکی از آن حوادث مهم، پیروزی مکتب اصولیین بر اخباریون آن رونق فزون
اصولی به مسائل اجتهادی و متحّدثات  یعلمابود، که این خود با توجه به رویکرد جدی 
به چاره جویی فقهی و پاسخ گویی  راآناعی که آنفقهی و نیز حوادث روزمره سیاسی ـ اجتم

زعامت  مسألهداشت خود عامل مهم توجه به مسائل سیاسی ـ اسالمی به ویژه دینی وا می
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و به تبع آن ها توده های شیعی ـ مردمی بوده است. رخداد  علماءو رهبری سیاسی از سوی 
نیت و مردم مسلمان ایران مهم دیگر، پیدایش انقالب مشروطیت به دنبال مبارزات روحا

که با اصالحات مهم سیاسی ـ اجتماعی در جامعه  باشدعلیه استبداد خشن قاجاری می
ایران اسالمی همراه گردید؛ و نقطه اوج این اصالحات و تحوالت، تدوین و تصویب قانون 

. باشدمیدانان روحانی و غیر روحانی اساسی از سوی متفکران، اندیشمندان و حقوق
زمان با آن، تئوری حکومت دینی با دیدگاه شیعی از سوی بزرگ اندیشمند دینی عصر هم

« هو تنزیه المل هالمتنبیه ا»میرزای نائینی تحت عنوان کتاب   مشروطیت، یعنی آیت الله
از سوی شیخ شهید آیت « الغافل و ارشاد الجاهل هتذکر »شد، و نیز رساله  یهتدوین و ارا

یه و ارائه گردید که در نوع خود، تحولی مهم در سیر تطور تکاملی نوری ته فضل الله الله
تر از . مهم(123)همان،مباحث مربوط به حکومت اسالمی و والیت فقیه به حساب می آیند

ها، نگرش استقاللی و تخصصی به بحث والیت فقیه از سوی فقیه نامور عصر قاجاری این
هی است که فصلی مستقل از کتاب گران بوده است. او نخستین فقی« مال احمد نراقی»

را به بحث والیت فقیه اختصاص داده، و مسائل و مباحث مربوط « عوائداالیام»سنگ خود 
 (.205-193: 1375)نراقی،مورد تحقیق و بررسی قرار داده است  راآنبه 

بعدی در کتاب های فقهی به طور  یعلماوالیت فقیه توسط فقها و  مسألهپس از او نیز 
سترده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در زمان حکومت رضا خان به دلیل جو گ

گرانه که علیه آوری که بر جامعه روحانیت ایران سایه گسترده بود و اقدامات سرکوبخفقان
های نشینی و انزوای روحانیون از عرصه فعالیتشد شاهد نوعی گوشهروحانیون اعمال می

والیت فقیه نیست  مسألهاین دوره به  یعلمابه معنای عدم توجه  سیاسی هستیم. اما این
های فعال همواره مطرح بوده است، هر چند له همواره در کالس و درس حوزهأو این مس

در میان آثار مرجعیت بزرگ این دوران، آیت الله بروجردی اثری مختص و جداگانه در باب 
که به قلم آیت الله حسینعلی منتظری « لزاهرالبدرا»والیت فقیه نمی بینیم اما در کتاب 

ای از آرای فقهی مرحوم بروجردی در باب جمع آوری گردیده است و در واقع مجموعه
اشاره »است  در بخشی از کتاب ایشان بحثی را تحت عنوان « صاله الجمعه و المسافر»

محدود و مجمل (. 118: 1392)رضوی،نمایند مطرح می« االجمالیه الی والیه الفقیه و حدودها
بلکه با  باشدمیای از عدم توجه ایشان به والیت فقیه نبودن این بحث به هیچ عنوان نشانه

له والیت مطلقه فقیه اعتقاد داشتند أیابیم که ایشان نه تنها به مستر درمیتوجهی دقیق
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ر به قیام علیه که چرا دیدگاه ایشان منجپنداشتند،  اما اینبلکه این امر را از بدیهیات می
حکومت وقت و برپایی حکومت والیت فقیه منجر نشد بحثی است که در ادامه به طور 

 مفصل به آن خواهیم پرداخت. 
سرانجام نوبت به فقیه و اندیشمند ژرف نگر دوران؛ یعنی امام خمینی رسید. کسی که بزرگ 

کربالی حسینی تا دار فقه و فقاهت و وارث تجارب سیاسی انقالبات گذشته از میراث
باشد، توانست با آن گذار انقالب عظیم اسالمی معاصر مینهضت مشروطیت و نیز بنیان

ترین حکومت اسالمی و والیت فقیه کامل مسألهمایه علمی و تجارب سیاسی، در دست
ه کند، و به دنبال آن با تأسیس نخستین یسخن را با نوشتن چندین کتاب دربارۀ آن ارا

زماید، آر اسالمی مبتنی بر فقه شیعه، نظریه والیت مطلقه فقیه را در عمل بیحکومت فراگی
الملل و بدین طریق کارآیی دین در ادارۀ جامعه و تشکیل حکومت دینی را در عرصه بین

چه گذشت روشن شد که عدم طرح بنابر آن (.180-121: 1388)جعفریان،جهانی نشان دهد
ز سوی فقهای پیشین، نه به خاطر بی اهمیتی و یا گسترده و مبسوط بحث والیت فقیه ا

ها کم اهمیتی آن در اسالم بود که برخی چنین پنداشته اند و نه به خاطر بی اعتنایی آن
نسبت به سرنوشت اسالم و مسلمانان؛ بلکه عمدتًا به خاطر عدم احساس ضرورت و عدم 

در اقلیت چون؛ دالیل هم حکومت و والیت فقیه، آن هم به مسألهاحساس نیاز شیعیان به 
بودن شیعه، فشار و خفقان حکومت های ضد شیعی وقت، دوری از حکومت و لوازم و 

 مسائل آن و غیر آن بوده است..
ها و مرور بر آثار و کتب علمی و فقهی فقیهان طی دوران هزار و اندی با این حال، بررسی

والیت فقیه در ابواب  مسألهه دهد که همین مقدار که فقها بساله غیبت کبرا نشان می
 بات کرد.های گوناگون اثرا از راه« والیت فقیه»نظریه  توانمیفقهی پرداخته اند به راحتی 

 نظریات مشهور در باب والیت فقیه 
. نظریه والیت فقیه در 1در مورد والیت فقیه دو نظریه مطرح وجود دارد که عبارتند از؛     

 ابی والیت فقیه. نظریه انتص2امورحسبیه ؛ 
 

 
 نظریه والیت فقیه در امور حسبیه  -1

 منحصر در مضیق و  راآندر تفسیر امور حسبیه میان فقها اختالف نظر وجود دارد: برخی 
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موسع و  راآنامور جزئی مربوط مانند سرپرستی افراد صغیر و دیوانه دانسته و برخی دیگر  
پیروان (. 97: 1393قادری، )دانندو تعزیرات میکلی شمرده و اجرای احکام الهی مانند حدود 

جایز نیست و  ءعلمااند که در زمان غیبت تشکیل حکومت از سوی این نظریه بر این عقیده
 ءعلماای از دانند. عدهتحقق حکومت اسالمی را موکول به ظهور حضرت مهدی)عج( می

یات و روایات برای فقیه به اند که وظیفه تشکیل حکومت در آو فقهای شیعه بر این عقیده
اثبات نرسیده و در واقع برای چنین مقامی عصمت الزم است و تنها داشتن عدالت کفایت 

اند که تا ظهور حضرت مهدی با اتکا به بعضی روایات بر این گمان علماءکند. این عده از نمی
شیعیان  )عج( هر پرچمی که برای تشکیل حکومت بر پا شود طاغوت است و اگر از سوی

باشد جز اضافه کردن رنج آنان چیزی به دنبال ندارد، مطابق این نظریه فقها در امر فتوا 
توانند دخالت کنند و والیت دارند و در امر قضا نیز در صورت مراجعه و توافق شیعیان می

 هاآنو نه وظیفه  علماءحق تشکیل حکومت از آن معصوم است و تشکیل حکومت نه حق 
های معاصر موافق با این اند که از چهرهی شیعه بر این تفکر بودهعلماسیاری از باشد. بمی

 توان آیت الله خوئی را نام برد.نظریه می
 نظریه والیت انتصابی فقیه -2

نظریه والیت فقیه تنها در امور حسبیه در طی روند تاریخی با بروز برخی مشکالت در زندگی 
تری مبنی بر ضرورت حکومت و زعامت سیاسی در شیعیان، کم رنگ شد و نظریه قوی

بود که امور سیاسی و اجتماعی مسلمانان، جامعه اسالمی ایجاد شد. تحلیل نظریه اخیر این
باید به وسیله مجاری اسالمی و ایمانی، ساماندهی شود. بر این اساس رویکرد جدیدی 

آن، نقش برجسته فقیهان در مبتنی بر ادله نقلی و عقلی، مورد توجه قرار گرفت که از بطن 
امور سیاسی و قضایی مسلمانان پدیدار شد.این نظریه به انتصاب فقیه در عصر غیبت برای 
تصدی امور اجتماعی و سیاسی مردم اعتقاد دارد؛ گرچه بین معتقدان این نظریه، درباره 

 (.107: 1377)کدیور، قلمرو والیت فقیه و تلقی از فقاهت دیدگاه یکسانی وجود ندارد
 

 والیت مطلقه فقیه
آید که حاکم بعد از این که والیت فقیه در امر حکومت به اثبات رسید؛ این سوال پیش می

ای از امور دخالت دینی برای اعمال والیت خود و انجام این تکلیف اجتماعی، در چه حوزه
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نظرات متفاوتی داشته و از چه اختیاراتی برخوردار خواهد بود؟ در این مورد نیز دیدگاهها و 
 بین اندیشمندان اسالمی مطرح است.

 شودمینظریه والیت مطلقه فقیه به عنوان زیر شاخه نظریه والیت انتصابی فقیه محسوب 
و در عین حال اوج آن نیز هست. البته توجه به این نکته ضروری است که منظور از قید 

ی حاکم از هر نوع قید و بند مطلقه مفهوم مصطلح آن در فلسفه سیاسی که به معنای آزاد
انجامد، نیست. منظور از واژه مطلقه رود و در نهایت به حکومت استبدادی میبه کار می

، جامع بودن و کامل بودن است، به این معنا که فقیه حاکم، از تمامی در اصطالح فقهی
ی حکومت باشد؛ چرا که فرض برپایاختیاراتی که الزمه برپایی حکومت است برخوردار می

 (.83: 1391 ،طاهری) ُ ثمر خواهد بودبدون لوازم آن، فرضی بی

کند که؛ اگر بتوان والیت عامه فقیه را تثبیت له صراحتا اشاره میأمرحوم نائینی به این مس
کرد، بحث در مورد حدود اختیارات آن، امری لغو بوده و اختیارات به تبع اثبات والیت عامه 

 (.325: 1373)نائینی، خواهد بود فقیه برای ایشان ثابت 

 اندیشه آیت الله بروجردی در باب حیطه اختیارات ولی فقیه
دانستند و معتقد بودند که آیت الله بروجردی اصل والیت فقیه را از ضروریات اسالم می

ولی فقیه تمام قدرت و اختیارات پیامبر را دارد و پیامبر اختیارات را از طریق بشری به دست 
 هاآنده است؛ بلکه این شئونات، ریشه در عالم باال دارد و ائمه معصومین)ع( و به تبع نیاور 

که ولی امر اولیای امور مسلمین هم از این امتیازات و اختیارات برخوردارند؛ به طوری
کند یا دربرابر ی را که در مسیر خیابان است صادر میهاهنامسلمین اگر دستور تخریب خ

دهد، در حقیقت به مصلحت باالتر چشم دوخته کند و اجازه میکوت میگر سدولت اصالح
که به قلم آیت الله حسینعلی منتظری جمع « البدرالزاهر»کتاب (.143  :1380)مقیمی، است

صاله »ای از آرای فقهی مرحوم بروجردی در باب آوری گردیده است در واقع مجموعه
شی از کتاب ایشان بحثی را تحت عنوان حال در بخاست. در همین« الجمعه و المسافر

نمایند. در ابتدای این بحث مرحوم مطرح می« اشاره االجمالیه الی والیه الفقیه و حدودها»
طرح پیرامون اذن فقیه در اقامه نماز جمعه در عصر غیبت م رانابروجردی مباحث ش

ازجمعه هستند و به اقامه نم مأذونکه در عصر غیبت فقها  نمایندکنند و تصریح میمی
جاست جایز است که مومنین گرد او جمع شوند و نماز را در دو خطبه اقامه نمایند. در این
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که با توجه به اذن فقیه بر اقامه نماز جمعه شرایط دیگری از والیت فقیه و حوزه اختیارات 
به  مأذونکه با توجه به این که فقیه و آن این شودمیاو توسط آیت الله بروجردی استنباط 

، برای ارایه فتوی نیز جواز دارد، پس نتیجه آن که در باشدمیاقامه و برپایی نمازجمعه 
جمیع امور حکومت نیز هم چون زمان پیامبر گرامی اسالم و خلفای راشدین زعامت باقی 
امور را برعهده خواهد داشت. کسی که حکومت برای او و اذن حکمرانی در جامعه مسلمین 

رقم خورده است همانا اذن دارد تا قصدی جمیع وظایف حکام را برعهده گیرد که  در نزد او
از آن جمله اقامه نماز جمعه است و این مقوله در زمان نبی، خلفای راستین از وظایف و 

که از  نزدیکان ائمه مناصب زعیم مسلمانان و حکام بوده است و در ذهن جمیع اصحاب و
: 1379)منتظری، تند این مسأله تثبیت و تسجیل گردیده استهسافراد مورد اعتماد و موثق 

و ضرورت وجود آن در عصر غیبت  مرحوم بروجردی برای بیان ادله نقلی والیت فقیه(. 88
ی مشهور دیگر از جمله علماکه از سوی برخی از مراجع و  کندمیروایت مشهور اشاره دو  به

. روایت ابی 2. روایت عمر بن حنظله 1امام خمینی نیز مورد استناد قرار گرفته است: 
 .خدیجه

که نقل کننده احادیث، محیط بر احکام الهی و با توجه به روایت عمر بن حنظله  کسی  
و رد و  هشناسنده حالل و حرام باشد )که همانا فقیه است( حاکم بر مردم محسوب شد

بیت است و مشرک لمخالفت با حکم او هم چون رد و مخالفت با حکم الهی و دستورات اه
 شود. شناخته می

کنند و لیکن برخی اذعان دارند روایت ابن خدیجه را در بیان شرایط قاضی مطرح می
هنگامی که رضایت به قضاوت داده شده است، پس آن فرد حاکم بر مردم نیز قرار گرفته 

کنند شئون و است چون از شئون حکومت قضاوت است. آیت الله بروجردی تصریح می
 حدود امور فقیه بر محور موارد زیر است:

شود و ارتباطی به در جوامع انسانی اموری وجود دارد که از وظایف افراد محسوب نمی -1
و آن امور نیز متوقف بر حفظ  شودمیندارد بلکه از امور عمومی اجتماع محسوب  هاآن

، بیان جایگاه و میزان اساس نظام اجتماعی است. این مقوالت عبارتند از: قضا، والیت
مصرف اموال مجهول المالک، حفظ نظم داخلی، امر به جهاد و دفاع در برابر هجوم 

که به سیاست و اداره کشور مرتبط است و این امر از اموری نیست که هر … و دشمنان
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عهده کسی  فردی به تنهایی متصدی آن باشد بلکه از وظایف زمامدار جامعه است و بر
 .شودمیه دست او زمام امور اجتماع ریاست و تدبیر است که ب

کند شکی وجود ندارد که این که از قوانین اسالم و ضوابط آن تبعیت میبرای کسی -2
دین، یک دین سیاسی و اجتماعی است و احکام آن محدود به عبادات محض شرعی برای 

ن مرتبط به سیاست بلکه قسمت عمده احکام آ ه،مین سعادت آخرت نأتکامل افراد و ت
مدون و نظم امور اجتماع و فراهم کردن سعادت و سهولت در این عرصه است و در واقع 

به احکام  توانمیجمله این احکام  از ه ساختن زمینه جهت رشد فردی است.آماد
مین مالیات دولت اسالمی أمعاهدات، حدود، قصاص، دیات، قضا، احکام وارد شده برای ت

شود و اشاره کرد که همگی به عرصه زندگی اجتماعی مربوط می… و تمثل خمس و زکا
مدار اموری گریز ناپذیرند. بنابراین، عوام و خواص همگی متفق بر لزوم حضور یک سیاست

و زعیم در محیط جامعه اسالمی برای تدبیر امور مسلمانان هستند و این از ضروریات اسالم 
 .وی مشهود استاست که به وضوح در روایات و سیره نب

دین اسالم جدا از جهات روحانی  پنهان نیست که سیاست مدون و تدبیر امور اجتماع در -3
بلکه سیاست در وهله اول  باشدمیو شئون مربوط به تبلیغ احکام و راهنمایی مسلمانان ن

ین را مطور که رسول خدا اداره امور مسلمخلوط و همگون با دین و شئون آن است، همان
کردند و برای حل و فصل دعواها و اختالفات نیز را هدایت می هاآنگرفتند و ده میبرعه

نمودند و از چنین ایشان حکامی برای والیات مختلف نصب میشد. همبه ایشان رجوع می
کردند و این سیره امیرالمومنین های هم چون خمس و زکات را دریافت میایشان مالیات

در مراکز ارشاد  راناشدر ابتدای امر وظایف سیاسی هاآن .است و خلفای راشدین نیز بوده
و محل دادند و مسجد جامع شهر را در نزدیکی داراالماره و هدایت مثل مساجد انجام می

کننده اجتماعات مذهبی و مراسماتی مثل کردند. ایشان برپا خالفت خلفا و امراء بنا می
کردند این عبادات )ذکر شده در سطر ر و اداره میهم تدبی اعیاد بودند و اموری مثل صبح را

و این نوع  شودمیقبلی( در برگیرنده قوائد سیاسی است که نظیر آن در غیر ازآن یافت ن
اختالط جهات معنوی و فوائد سیاسی با هم از خصایص و امتیازات خاصه دین اسالم 

 .است
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عهده اداره  برطرف کردن آن بر که برای ما نیازهای اجتماعی وجود دارد کهدرستیه ب -4
بسیاری  بلکه اهتمام کندمیکننده و رهبر جامعه است. دین مقدس اسالم این امور را رها ن

به رهبر  راآنلحاظ کرده و اجرای  هاآنبه آن دارد و به لحاظ شرعی احکام کثیری را برای 
 .و اداره کننده امور مسلمانان واگذار کرده است

یت الله بروجردی به والیت مطلقه فقیه به این روایت از آیت الله مکارم درباره اعتقاد آ
آیت الله » ت:کنیم که به ترتیب ذیل اسسنده میشیرازی )شاگرد مرحوم بروجردی( ب

مطرح نکردند، ولی نظر ایشان همانند  بروجردی اگرچه در قم، بحث والیت فقیه را مستقالً 
سیس مسجداعظم أاین است که ایشان به هنگام ت یت مطلقه فقیه بود. شاهدمامام، وال

ناچار شدند، حیاطی را که وضوخانه آستانه و در کنار آن، بقعه هایی بود و در این بقعه ها، 
قبرهایی وجود داشت خراب کنند و جزء صحن مسجد اعظم قرار دهند. ایشان وضوخانه 

بین ببرند( و جزء مسجد اعظم و بقعه ها را خراب کردند )البته بدون این اصل قبرها را از 
که: حیاط مربوط به آستانه است و بقعه ها  کندمیقرار دادند. کسی به ایشان اعتراض 

زنند و می را تصرف کردید؟ ایشان لبخندی می هاآنمربوط به دیگران، شما به چه مجوزی 
معنای « ست.این آقا هنوز والیت فقیه، درست برایش جا نیفتاده ا شودمیمعلوم »فرمایند: 

سخن ایشان این است که؛ فقیه، والیت مطلقه دارد، کاری را که مصلحت ببیند، به حکم 
 .تواند انجام دهداین والیت می

اما پاسخ به این سوال ضروری ست که چرا آیت الله بروجردی اندیشه والیت فقیه را در عمل 
 اجرا نکرده است؟

ر از درک و مطالعه تاریخ و شرایط برای فهم درست اندیشه و عمل هر شخصی ناگزی
اجتماعی موثر بر جریان فکری آن دوره نیز خواهیم بود. مرجعیت آیت الله بروجردی در 

ی عصر پهلوی اول را پشت سر نهاده بود. دورانی تحقق یافت که جامعه ی ایران تجربه
سال ی علمیه در سکونت آیت الله بروجردی در قم و برعهده گرفتن زعامت حوزه 

، مدتی بعد از سقوط رضا شاه و ه.ش1325و احراز جایگاه مرجعیت در سال  ه.ش.1323
 (.78: 1393)رضوی، پایان یافتن اشغال ایران توسط نیروهای متفقین به وقوع پیوست 

ها و و توهین علماءهای شدید وی با ی منفی دوران حکومت رضاشاه و تقابلتجربه
این گروه اجتماعی در کنار تجربه ای که آیت الله  تحقیرهای بی سابقه وی در قبال
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شکل داد و تا  رانابروجردی از انقالب مشروطه به دست آورده بود، دیدگاه سیاسی ایش
در جایگاه مرجعی غیر سیاسی قرار داد که توجه به مسائل  راناپایان دوران مرجعیت، ایش

(. 93)همان،های وی بوداولویت ی نخستی دینی و بازسازی حوزه علمیه قم در درجهعامه

پایان نامشخص، ی منازعات سیاسی با آیت الله بروجردی باور داشت که ورود به عرصه
درونی قدرتمندی برخوردار باشد، جز آسیب  سازمانحوزه از  که روحانیت وبدون آن

ونی ، روحانیت  به تجدید و احیای قوای در ای ندارد. در طی یک دهه تالش ایشاننتیجه
مردم -ی افزایش نفوذ در متن جامعهدرونی روحانیت، زمینه سازمانخود پرداخت. بازسازی 

های ارتباطی با جامعه شکل گرفتند و تثبیت شدند. ها و مکانیزمرا فراهم آورد، رسانه
های بسیج مردم در نقاط عطف در خصوص مسائلی نظیر حمایت از ها و زمینهظرفیت

بهائیت مورد استفاده و آزمون مقدماتی قرار گرفتند و توان روحانیت فلسطین و مبارزه با 
مردم و –های فشار در باالترین حد خود نمودار شد. نفوذ در متن جامعه برای مقابله با گروه

درونی مرجعیت به تغییر توازن قدرت در مواجهه با حکومت به نفع مرجعیت  سازمانتقویت 
مات تقنینی و قضایی حکومت با مداخله ایشان سرنوشت منجر شد. و شمار زیادی از اقدا

دیگری یافتند. در تقارن با این روند، وضعیت مالی مرجعیت نیز بهبود یافت. افزایش 
ی روحانیت کاست و به موازات تدریجی وجوهات شرعی از حجم مشکالت اقتصادی طبقه

ته مهم دیگری که باید مورد نک (. 117)همان،این دو روند، منزلت اجتماعی روحانیت احیا شد 
تأکید قرار گیرد این است که هر تحرک و جنبش سیاسی اعم از انقالب، اصالح و ... مردان 

طلبد و آیت الله بروجردی نیز به کادرسازی مردان سیاسی در این رابطه سیاسی خود را می
برای پیشبرد نهضت پرداخت. او در پرتو رشد و تعالی که به حوزه داده بود، افراد مناسبی را 

و در نهایت رسیدن به انقالب، تحویل اجتماع داد. امام خمینی)ره( در پرتو همین رشد 
شخصیت بود که به ثمر نشست. اگر نبود این هویت و عظمت حوزه که آیت الله بروجردی 

 (.106: 1385)دوانی، گرفتبدان بخشید مسلمًا انقالب و حرکتی سازنده شکل نمی

 مینی در باب حیطه اختیارات ولی فقیهاندیشه امام خ
از نگاه امام خمینی )ره( اصل والیت فقیه از موضوعات بدیهی است؛ یعنی از موضوعاتی  

با تصورشان همراه است و لذا نیاز به ارائه دلیل و برهان ندارند، به  هاآناست که تصدیق 
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باشد چون به والیت فقیه  این معنی که هرکس عقاید و احکام اسالم را حتی اجماال دریافته
ضروری و بدیهی خواهد  راآنآورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و  به تصور در راآنبرسد و 

و  شناخت. و اگر احتیاج به استدالل پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً 
تایید  بر همین اساس ایشان در(. و  3: 1375 ،) خمینی باشدمیحوزه های علمیه خصوصا 

از دیدگاه امام براهین و دالیل تایید و اثبات  .پردازدموضوع به مبادی دلیل و برهان می
  گردد:نقلی تقسیم میی والیت فقیه به دو بخش عمده براهین و عقلی و ادله

 دالیل عقلی اثبات والیت فقیه  -1
کافی و ضروری  اساسی، تصور والیت فقیه را برای تصدیق آن امام خمینی در بیان    

نماید. داند. یعنی او با نگرش کالمی والیت فقیه را از احکام بدیهی عقلی محسوب میمی
توان گفت والیت فقیه هم در زمره مطالب بدیهی و ضروری دینی و هم در سطح بنابراین می

سبت قرار دارد یا به عبارت دیگر دلیل عقلی ن –حداقل برای تأیید  –مطالب نیازمند استدالل 
ای ضروری و بدیهی تأییدی بیش نیست و تصور والیت فقیه خود به خود باعث به مسأله

پس بدیهی بودن والیت فقیه به معنای بدیهی بودن رهبری شرعی در  .گرددمیتصدیق آن 
جامعه دینی و ناشی از بداهت نبوت و امامت است و این یک مسأله کالمی است و خود 

 (.56: 1381دی،ی)توحنه برهانی فلسفی یا فقهی شودمیبرهانی جدلی محسوب 

 دالیل نقلی اثبات والیت فقیه -2
ترین مستندات مباحث فقهی ادله نقلی است. ادله نقلی در مقابل دلیل یکی از اساسی    

توان گفت در مورد برخی از شئون فقیه نظیر عقلی شامل دو دلیل کتاب و سنت است، می
چه مورد بحث این امور حسبیه اجماع محقق است، اما آنقضاوت یا تصرف در برخی از 

مقاله است یعنی اثبات منصب والیت فقیه به مفهوم وسیع مورد نظر حضرت امام، مورد 
 .اجماع قرار نگرفته و او نیز به آن تمسک نکرده است

 :قال رسول الله : اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول الله : من »  مرسله صدوق
 ا تون من بعدی یروون عنی حدیثی و)ص(: الذین ی خلفائک؟ قال

 (.483-482: 1387خمینی،)«سنتی
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  :حصن الن المومنین الفقهاء حصون االسالم ک»...روایت علی بن حمزه بطائنی
 «سور المدینه لها

  :الفقها امناء الرسل مالم یدخلوا فی الدنیا»موثقه سکونی» 
   :)هوارث الواقعه فارجعوا فیها الی روااما الح»توقیع منسوب به امام زمان )عج 

 «احادِیثنا
  :فانی قد جعلته علیکم حاکمًا...»... مقبوله عمر بن حنظله»  
 همان(.)«االنبیاء... هء ورثعلماءال  صحیحه قداح: ... ان 

روایتی که مرحوم  ۱۹تمام روایاتی که امام خمینی به عنوان دلیل نقل کرده اند در میان 
چه در این میان مهم است و امام خمینی نیز بر آن آن .ت وجود داردنراقی نقل کرده اس

دهد چگونگی تشکیل می را نابسیار تأکیده کرده است و شالوده تفاوت دیدگاه او با دیگر 
طور که به عنوان نمونه؛ همان .است هاآنبرداشت او از این روایات و نحوه تحلیل و بررسی 

الفقهاء » داند یا از عبارت ی بسیار گسترده میمسأله را نابیان شد امام خمینی وراثت پیامبر 
ی که شامل حکومت و والیت داند به گونهمفهوم امانت را بسیار گسترده می« امناء الرسل 

حفظ مجموعه دین « دانشمندان حصن اسالم هستند»حدیث  که ازو یا از این شودمینیز 
یک حکومت   مجموع دین جزء در پرتو اسالم را استنباط کرده است و طبیعی است که

 .(822: 1384)مهر علیزاده، شوددینی صیانت می
چنین در بحث از حاکم یا قاضی عالوه برگستردگی معنا به ارتباط شأن قضاوت تا اقتدار هم 

کلیه  را نااشاره کرده است یا منظور از سلط… آن؛ یعنی برخورداری از حاکمیت و تحقق
ها بیان کننده برداشتی وسیع و بسیار گسترده از روایات و انسته و ایننظام سیاسی جامعه د

.. است.  اضی، سلطان، امانت، وراثت، خلیفه و .مثل عالم، حاکم، ق هاآنمفاهیم مندرج در 
گونه روایات مؤید این در حالی است که بررسی آثار برخی از فقیهان و دانشمندان دین از این

 راآندر عین قائل بودن به مسأله والیت برای فقیه  هاآنکه نمطلب دیگری است و آن ای
منحصر به برخی از شئون چون بیان احکام، قضاوت، برخی از امورات حسبیه یا امور 

دانند و قائل به گسترده حوزه و اختیارات فقیه و به عبارت حسبیه معطل مانده و جز آن می
 (.112: 1393داوودی،)شیرخانی و ه نیستنددقیقتر شأن والیت سیاسی و حکومتی برای فقی
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در دیدگاه امام، اسالم دارای بعد سیاسی و اجتماعی است، و حکومت بر جامعه از ابعاد 
برطرف سازد.  راآن، بنابراین باید اسالم بتواند جامعه را اداره کند و نیازهای باشدمیاسالم 

شده است چه در قالب احکام به این منظور، در اسالم احکام سیاسی و اجتماعی وضع 
اولیه و چه احکام ثانویه، و اجرای آن نیز به عهده والیت بر جامعه قرار داده شده است، که 

 هبایست این والیت در ادار امور بپردازد، و می هاین والیت در چارچوب قوانین الهی، به ادار 
معنا و مفهوم یتی بیگرنه قرار دادن چنین وال  جامعه اختیارات الزم را داشته باشد، و

بنابراین خدواند تبارک و تعالی، با  .توان کارها را اداره کرد، زیرا با دست بسته نمیشودمی
اعطای این والیت که خود حکمی از احکام اولیه است، امکان اجرا و اداره را فراهم کرده 

ل خدا )ص( با توجه به مطالب باال صاحب اصلی این والیت رسو  (.12: 1375)خمینی،است 
 .او چنین اختیاراتی دارند هو دیگران به عنوان جانشین و خلیف باشدمی

ــالم  ــانون اس ــابق ق ــه)ص( مط ــول الل ــت رس ــیوالی ــدم ــارچوب باش ــز از چ ــیچ چی ، و ه
ــود، و آن ــد ب ــرون نخواه ــانون بی ــیق ــمیم م ــه وی تص ــیچ ــرا م ــرد و اج ــه گی ــد، هم کن

ــا ــانون اســت، ولــی ممکــن اســت در برخــی مــوارد ق ــانونی مقــدم مطــابق ق ــر ق نونی را ب
 هبدارد، و یا دسـتور و فرمـانی صـادر کنـد کـه در احکـام پیشـین نیامـده باشـد، ولـی همـ

 .باشدمصالح ملت می هاسالمی بر پای هجامع هاین موارد برای ادار 
جامعــه  هفقیــه در زمــان غیبــت کــه در ایــن بــاب یعنــی سرپرســتی و مســئولیت ادار 

ــوب  ــامبر)ص( محس ــین پی ــالمی جانش ــیاس ــامبر)ص( را م ــارات پی ــان اختی ــود، هم ش
ــی هدر ادار  ــالم )اول ــوانین اس ــارچوب ق ــه در چ ــور جامع ــومتی -ام ــام حک ــانوی( و احک ث

ــر  ــردازد و اگ ــی پ ــده م ــین ش ــخص و تعی ــوانین مش ــرای ق ــه اج ــا ب ــاکم ی ــت و ح داراس
دازد، و زمــانی الزم باشــد، و در مــوردی، قــانون الزم موجــود نباشــد بــه جعــل آن مــی پــر 

بــا مصــالح جامعــه منافــات  اجــرای قــانونی بــه دلیــل شــرایط زمــان و مکــان اگــر زمــانی
ــرای آن  ــانع اج ــد، م ــته باش ــیداش ــودم ــش ــت هم ــه داش ــد توج ــی بای ــن ه. ول ــا در ای ه

و خــود اختیــارات حــاکم نیــز قــانون اســت و چیــزی  باشــدمــیقــانون اســالم  همحــدود
گــر در قــانون بــرای مــاورای قــانون وجــود نــدارد، و بایــد مطــابق قــانون انجــام پــذیرد و ا 

اختیــارات حــاکم شــرایطی ماننــد مصــالح جامعــه و اســالم قــرار داده شــده اســت بایــد از 
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ــ ــودآن پی ــان، )روی ش ــام  (.51 - 50هم ــه ام ــه در اندیش ــه فقی ــت مطلق ــث والی ــورد بح در م
ــده ــود دارد. ع ــاوت وج ــرد متف ــت دو رویک ــدا والی ــی در ابت ــام خمین ــه ام ــد ک ی معتقدن

ــر ن ــه را در نظ ــه فقی ــت مطلق ــه والی ــدن نظری ــی ش ــان و عمل ــت زم ــی گذش ــته و ط داش
فقیــه در قالــب جمهــوری اســالمی، نظریــه والیــت فقیــه دچــار تحــول شــده و بــه نظریــه 
والیــت مطلقــه فقیــه رســیده اســت. رویکــرد مقابــل بــر خــالف رویکــرد نخســت بــر ایــن 

ــام)ره( از ســال  ــت ام ــاد اس ــل  ه.ش.1322اعتق ــالمی را در مراح ــت اس ــه حکوم نظری
گونـه تغییـر و تحـولی ن طرح کـرده و در ایـن رونـد تـاریخی از آغـاز تـا پایـان هـیچگوناگو

ــام)ره( رخ  ــدگاه ام ــه در دی ــّی فقی ــارات ول ــدود اختی ــرایط و ح ــروعیت، ش ــانی مش در مب
نـداده اســت، بلکــه آن چـه رخ داده یــک تکامــل بـوده اســت؛ یعنــی بـا توجــه بــه شــرایط 

اجمـال مطـرح کـرده بـود، پرداخـت. از زمان امـام بـه تفصـیل نظریـه خـود کـه قـباًل بـه 
نظـر امــام)ره( والیــت مطلقـه؛ یعنــی والیتــی کـه در امــور حســبیه و افتـا و قضــا منحصــر 

و  باشـدمـی؛ یعنـی شـامل تمـام امـور مربـوط بـه حکومـت باشـدمـینباشد، بلکه مطلـق 
فقیــه در امـــور سیاســت و حکومـــت دارای همــان والیتـــی اســت کـــه پیـــامبر)ص( و 

ــ ــه)ع( دارا هس ــد: ائم ــی فرمای ــذا م ــط  »تند، ل ــه واس ــه)ع( ب ــه ائم ــوری ک ــام ام در تم
حکومتشــان بــر مــردم در آن والیــت داشــتند فقهــا نیــز از جانــب امامــان)ع( در آن امــور 

 « دارای والیت می باشند.
والیت مطلقه  راآناین اندازه اختیارات در زمنی  والیت، همان است که امام در تعبیر دیگری 

به احکام شرعیه اولیه هم نیست، بلکه مقدم بر آن است. این، همان  که حتی مقید نامید
فرق بین والیت عامه فقیه با والیِت مطلقه فقیه است در والیت عامه فقیه، فقیه در همه 

بر ام شرعیه، اما بناامور والیت دارد، اعم از سیاسی، افتا، قضا و...، اما در چارچوب احک
ش عمومی و در همه امورات و به احکام شرعیه اولیه هم نظریه والیت مطلقه فقیه، والیت

 .مقید نیست، بلکه مقدم بر آن است
با توجه به معنای ذکر شده دربارۀ والیِت مطلقه فقیه و مطالعه آثار نوشتاری و گفتاری 

رسیم که ایشان از ابتدا قائل به والیت مطلقه فقیه بودند، اما قبل امام)ره(، به این نتیجه می
مطرح کردند و به  راآنشکیل حکومت به اجمال و بعد از تشکیل حکومت به تفصیل از ت
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نوعی در برخورد با واقعیت ها و مشکالت، نظری  خود را تکمیل نمودند. شاهد ادعای ما 
قائلند تمام اختیارات پیامبر)ص( و ( 55: 1332)خمینی، این است که امام در کشف االسرار

مردم باید در تمام امور به فقیه رجوع کنند. در کتاب و  ده استائمه)ع( به فقیه واگذار ش
هم دوبار از واژۀ والیت مطلقه استفاده شده است و در کتاب حکومت  (75: 1340خمینی، ( بیع

 .اسالمی هم بارها مفاد والیت مطلقه آمده است
 

 نتیجه گیری
که در طول تاریخ دچار نظریه والیت فقیه از بحث های مهم فقهی و کالمی شیعه است     

کرد و نگرش خاص خود را و فقها هر کدام روی علماءفراز و نشیب های زیادی شده است و 
که صورت گرفت، فرضیه این تحقیق که هر دو له ابراز داشته اند. در مطالعاتیأبه این مس

رسید؛  فقیه بزرگ بر اصل والیت مطلقه فقیه در همه شئون اعتقاد راسخ داشته اند به اثبات
که اعتقاد یکی به پذیرش وضعیت موجود و اعتقاد دیگری به تغییر وضع موجود می و این

 . باشدمی انجامد ناشی از شرایط اجتماعی و اقتضائات زمان
آیت الله بروجردی با توجه به شرایط اجتماعی، وجود دیدگاه منفی نسبت به جامعه روحانیت 

چنین تضعیف نهاد ه وجود آمده بود، همکه به دنبال اقدامات مدرنیزاسیون رضا خان ب
دید روحانیت را عنوان مصلحت نمیتجربه منفی حاصل از مشروطه به هیچ روحانیت، و

درگیر جریانات و بازی های سیاسی کند. چه بسا در اندیشه ایشان ورود به سیاست و دخالت 
این دیدگاه باعث  شد البتهدر امور سیاسی منجر به نابودی همیشگی روحانیت در ایران می

توجه باشد، لذا هر جا در تصمیمات نسبت به اقدامات حکومت بی شد تا ایشان کامالً نمی
دید که به ضرر اسالم است با شدت موضع منفی خود را اعالم دولت مواردی را می

. حکومت نیز با توجه به جایگاه و نفوذ ایشان در میان مردم در برابر ایشان سکوت کردندمی
کرد چرا که از عواقب آن هراس داشت. روابط آیت الله بروجردی با رژیم پهلوی بر اساس می

حکمت و تشخیص شخص ایشان بوده اهداف اصالحی و هدایتگرانه را دنبال می کرده 
 کردند.گاه که از اصالح امور قطع امید حاصل نموده، روابط خود را قطع میاست و آن



  58       ه آیت الله بروجردی و امام خمینی در باب حیطه  اختیارات  ولی فقیهای اندیشبررسی مقایسه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ت زیربنایی و تالش های اصولی در تقویت و تنظیم امور حوزه آیت الله بروجردی با اقداما
های علوم دینی در جهان تشیع و تربیت شاگردان بزرگ و تحکیم وحدت با سایر فرق زمینه 

م خمینی در دوره بعد فراهم کامال مساعدی را در داخل و خارج از کشور برای نهضت اما
ن اصل را که ایشان از اول قائل به والیت مطلقه بررسی آثار امام خمینی نیز در ابتدا ای  نمود.

فقیه بودند را تایید کرد. دولت پهلوی بعد از رحلت آیت الله بروجردی با قدرت تمام برنامه 
اصالحات هدایت شده خود را به اجرا درآورد و در پی آن با واکنش بخشی از روحانیت و 

الم و مردم به قدری شدت یافته بود جامعه ایران روبه رو گردید. اقدامات حکومت علیه اس
که دیگر امید اصالح از حکومت وقت نمی رفت و هرگونه امکان سازش و مصالحه با 

حکومت از میان رفته بود. در پی اقدامات سرکوبگرایانه دولت و عدم پاسخ گویی به مردم  
شد؛ این قیام علیه حکومت محمد رضا پهلوی به رهبری امام خمینی و حمایت مردم انجام 

قیام به فروپاشی نظم شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسالمی بر پایه والیت 
مطلقه فقیه در ایران انجامید و این نقطه اوج تئوری والیت فقیه از ابتدای دوران غیبت 

 کبری بود.
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 المللیبینموجبات مسئولیت 

1جوقدسیه حق                                                                           
۱ 

 چکیده
که عمل خالف حقوق ی، نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوریالمللبینئولیت مس
به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق  المللبین
ی و از نوع توصیفی و تحلیلی صورت کتابخانههروش این تحقیق ب جبران نماید. المللبین

مسئولیت  است.دولت ها  المللیبینموجبات مسئولیت  است. هدف این تحقیق، شناخت
گردد، تا هر ها تحمیل میالملل به دولتالمللی تکلیفی است که به موجب حقوق بینبین

اش در الملل، ناشی از عمل یا خودداریدولت خساراتی را که بر اثر نقض قواعد حقوق بین
نماید. یافته های این تحقیق نشان دادن تکلیف به دولت دیگر وارد کرده، جبران انجام

ی، نقض یک تعهد الزام آور موجب المللبیندهد که در هر نظام حقوقی، ملی یا می
، نهاد مسئولیت المللبیندر حقوق  المللیبینمسئولیت حقوقی است. موجبات مسئولیت 

ی، المللنبیی برخوردار است، چه این که مسئولیت ی دولت از اهمّیت و نقش ویژهالمللبین
الملل به شمار رفته و ناشی از این عقیده عمومی است مکانیسم تنظیم کننده حقوق بین

؛ یعنی مسئولیت در قبال صالحیت و اختیاری است «قدرت بدون مسئولیت وجود ندارد»که 
الملل دارند و هر دولتی به صرف ارتکاب عمل خالف که دولت ها به موجب حقوق بین

المللی اصلی است که گردد. مسئولیت بینالمللی میرای مسئولیت بینالملل داحقوق بین
ی که بی اعتنایی به آن موجب تضعیف دهد، به گونهالملل را تشکیل میارکان نظام بین

 گردد.الملل میالملل و ایجاد تزلزل و بی ثباتی در روابط بینحقوق بین
 ، خسارات.المللیبینی، حقوق ، شخصیت حقوقالمللیبین مسئولیت واژه گان کلیدی:

 
 

                                                           
 .)ع(بیتالمللی اهلندانشگاه بی -دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته حقوق خصوصی - 1
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 مقدمه
المللی به عنوان یکی از نتایج مشترک دو رشته حقوقی و روابط موجبات مسئولیت بین

که  هاناالمللی این خصوصیت را به نحوی قابل ذکر در خود جای داده است. این ارگبین
برند. میبه سر  اند هر روز در حال تحولشکل و شمایل جدیدی به خود گرفته م19از قرن 

ی هاسازمانروز و یک روز سیاست محوریشمولی، یکروز جهانگرایی، یکروز منطقهیک
ای اکنون اگرچه عدهشود. همیابند و این فرایند همواره از نو شروع میاقتصادی رونق می

ی هاسازمانی اقتصادی دارند ولی از سوی دیگر هاسازماناعتقاد به قدرت یافتن 
 ای نیز حال و روز بدی ندارند.منطقه

را الزم و ضروری الملل ارایه یک تعریف از آنبرای وارد شدن به بحث موجبات مسئولیت بین
تر از ارایه تعریف در یک تحقیق علمی گسترده نباشد. دانند ولی شاید هیچ کاری سختمی

وان در یک یا چند گردد را بتچه مربوط به مورد تحقیق میکه تمامی آنتعریف یعنی این
المللی با این گستردگی جمله خالصه نمود. حال چنین عملی درباره موجبات مسئولیت بین

نمایاند. شاید کل این نوشتار را بتوان تنها تعریفی از موجبات به العاده سخت میدامنه فوق
 حساب آورد. 

 المللیبینگفتار اول: مفاهیم و مبنای مسئولیت 
  یالمللبینت الف: تعریف مسئولی

ی، نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خالف حقوق المللبینمسئولیت 
به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق  المللبین
دهد که یک دولت تعهدی را ی هنگامی رخ میالمللبینجبران نماید. مسئولیت  المللبین

ی توسط یک دولت، المللبینکند. هر عمل غیرقانونی لت دیگر نقض میدر مقابل دو 
ی دولت دو المللبینی آن دولت است. به طور کلی، مسئولیت المللبینمتضمن مسئولیت 

 عنصر را در بر می گیرد:
ی یک المللبینالف؛ ارتکاب یک عمل غیرقانونی. ب؛ قابلیت انتساب به دولت. مسئولیت  

تعیین می گردد. اگر دولت دارای دفاع معتبری باشد از  المللبینوق عمل، به موجب حق
 شود.مسئولیت مبّرا می گردد و گرنه در نتیجه مسئولیت مجبور به پرداخت خسارت می

Garcia Amador ,1958, vol:1958)) 
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المللیبینهای  سازمانب: مفهوم مسئولیت   
  ه بهکی سازماننماید؛ می تعریف گونهاین را المللیبین سازمان ،المللبین حقوق کمیسیون

 یدارا و شده ایجاد المللبین حقوق اساس بر ،یدیگر  سند هر یا معاهده یک وسیله
  (.(Dario,1998, p: 23 باشد مستقل شخصیت حقوقی

 المللیبین شخصیت یدارا و بوده المللیبین سازمان نمونه باالترین متحد ملل سازمان
 و نیز المللیبین تکالیف و حقوق یدارا و بوده المللبین حقوق تابع ،سازمان این .است

 این دهد. از قرار مطالبه مورد المللیبین یدعاو  طرح با را خود حقوق تا دارد را این اهلیت
 الزم باشد، مسئول  متخلفانه عمل یک یبرا المللیبین سازمان یک که این یبرا رو،

 یهاسازمان به لحاظ را سازمان حقوقی شخصیت انی،قرب کشور آیا که شود ثابت نیست
 Institute de Droit) است دارا را حقوقی شخصیت این حالتی هر عینی در طور به المللیبین

International , 1996,  p 401) 
آثار . باشداش می یاعضا حقوقی شخصیت آثار از مستقل حقوقی، شخصیت اینآثار 

 است این المللیبین یها سازمان مستقل حقوقی یتشخص بر شخصیت حقوقی مترتب
 مسئول خود المللیبین متخلفانه اعمال یبرا خود یاعضا از ، صرف نظرسازمان خود ه ک

 مرتکب را المللیبین متخلفانه عمل یک المللیبین سازمان یک وقتی کهاین یعنی است.
 شوندمی نگریسته سازمان آن اعمال عنوان به متخلفانه اعمال آن اول، در وهله شود،می

 اعمال نظر از صرف اعمال، آن یبرا سازمان تنها لذا باشند.می سازمانآن  به منتسب و
 شخصیت ،سازمان یک که اصل این ت.مسئول اس عضو، یگروهی کشورها و جمعی

 می باشد، خود المللیبین متخلفانه اعمال مسئول خود و دارد مستقل المللیبین حقوقی
 شده شخصیت داشتن به مربوط یهاشاخصه پذیرفته شده، و برخی امروزه عام طور به

:  از عبارتند المللیبین سازمان یک مستقل شخصیت حقوقی (.572، ص 1394میشزاده، )است 
 و دیپلماتیک نمایندگی پذیرش و حق فرستادن ،یدعو  اقامه حق معاهده، انعقاد اهلیت
 حقوقی شخصیت از اندازه و چه حد تا المللینبی سازمان کهاین خصوص در اما غیره.

 ،ینسب یا  مطلق طور به مستقل، حقوقی شخصیت این آیا کهاین و است برخوردار مستقل
 به رابطه این در المللبین حقوق در ثابتی معیار هنوز و است شده ابراز مختلفی نظرات

 .است نیامده وجود
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  ین المللیت بیو منشأ مسئول ج: مبنا
 یبران خسارت از سو جه قبول جیش و در نتیت خویها به قبول مسئولالزام دولت ییچرا

 ست؟یآنان چ
 ن الملل مطرح است؛یه در حقوق بین خصوص دو نظر یدر ا

سكیا ر یه خطر ینظر  -1  
 ی)عرف ین المللیب یك قاعده حقوقین اصل هر گونه تخلف و تصور نسبت به یمطابق با ا
خسارت وارده را جبران  یستیگردد و بایدولت م ین المللیب تی( موجب مسئولیاو معاهده

 یا نباشد. در واقع فقط کافیت متضمن عنصر خطا باشد و ین مسئولیجاد اید، خواه اینما
باشد تا  یالمللینخالف مقررات و تعهدات بی دولت بر از سو  یاست که عمل ارتکاب

ر یه تحت تأثین نظر یست. این ر دولت شرطیا عدم تقصیر و یت محرز گردد و تقصیمسئول
، 1372ساکت،شکل گرفته است ) هاآناز  یك و حوادث و خطرات ناشیتکنولوژ  یهاشرفتیپ

 (.76ص 
یت ذهنیا مسئولیه خطا ینظر  -2  

ان است. در واقع تحقق یر عامل ورود ز یه، علت لزوم جبران خسارات، تقصین نظر یطبق ا
، ین المللیتعهد ب ضکب است و صرف نقمرت یا سهل انگار یت منوط به خطا و یمسئول

ت است. هر دو یجاد مسئولیا یعنصر اصل ،ریپس تقص ،شودیت نمیجاد مسئولیموجب ا
زمان خوش شکل گرفته است؛ هر دو در کنار هم و  یدادهایع و رویر وقایثأه تحت تینظر 

در  ییه قضایست. روین یگر یطرد د یبه معنا یکیاند و عمل به در عرض هم رشد کرده
 یه خطر عمل نموده است. به عبارتیمطابق با نظر  یه خطا و در مواردیمطابق با نظر  یموارد

 (.76، ص 1379)حائری، ه معتبر و قابل اجراست یهر دو نظر 

 
 گفتار دوم: اعمال منتسب به کشورها 

، اینک به موجبات مسئولیت المللیبینپس از کوتاه بررسی مفهوم و منشأ مسئولیت 
 پردازیم.می یالمللبین

 صرفاً  ،المللیبین یها سازمان اعمال یبرا عضو یهادولت مسئولیت گفتار، این در
 یدعاو  برخی فرضیه، این خصوص در. گیردمی قرار بررسی مورد ، هاآن عضویت بر مبتنی

 و عرب صنعتی سازمان میان یداور  و قلع المللیبین یشورا یدعوا جمله، از المللیبین
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باشند. می آموزنده و مفید بسیار ،یمیالد 1980 دهه در وستلند یساز  کوپتر هلی شرکت
 عضو دول که یافتند دست نتیجه این به تالی یها دادگاه ابتدا المللیبین یشورا یدعو  در

 دولت لذا دارند. عهده بر را سازمان متخلفانه اعمال مسئولیت ،المللیبین سازمان یک
 متأسفانه اما باشند.می شورا این یهابدهی مسئول قلع المللیینب یشورا عضو یها

 که داشتند مقرر و کرده رد را تالی دادگاه نظر انگلیس اعیان مجلس و نظر تجدید دادگاه
 یک عضو یها دولت مسئولیت که ندارد وجود المللبین حقوق در عامی قاعده گونه هیچ

 یوجود فلسفه باشد. کرده مقرر سازمان آن انهمتخلف اعمال یبرا را المللیبین سازمان
 خود عضو یها دولت از مستقل که است نهفته واقعیت این در المللیبین یها سازمان

 تعبیر به باشند. خود اعضا از منفک و جداگانه حقوقی شخصیت یدارا و شوند دادقلم
 االصول علی ،مانساز یاتخاذ  اعمال و اقدامات قبال در المللیبین سازمان یاعضا دیگر
 نخواهند آن تعهدات جهت به تکلیفی سازمان در عضویت صرف به و شده محسوب ثالث

 مؤسس اسناد که دلیل این به که دادند یرا، ناداور  نیز ابتدا وستلند یدرداور  داشت.
 سازمان یاعضا است، نکرده مستثنی را دولت عضو مسئولیت عرب، صنعتی سازمان

 باشند. مسئول اند بسته قرارداد سازماناین  با که ثالثی شخاصا مقابل در توانندمی
 ابطال سوئیس فدرال عالی و دیوان ژنو یدادگستر  دادگاه توسط نیز حکم این متأسفانه

 به نسبت که بودند این  فرض بر اشتباه، به داوران که بود این حکم این ابطال دلیل شد.
 داوران حکم ابطال دلیل حقیقت، در د.دارن صالحیت او رضایت بدون حتی مصر دولت

 یها دولت مسئولیت موضوع سوئیس فدرال عالی دیوان یبرا نبود چنین اما این بود، این
 برخی آرا، این خالف بر اما . بود تردید و شک مورد هم چنان ،المللیبین سازمان یک عضو

 المللیبین یها نسازما عضویت در دلیل به ها دولت که کنندمی استدالل دانانحقوق از
 مثال، عنوان ها بهسازمان توسط ارتکابی المللبین حقوق یهانقض مسئول توانندمی
 یبشر  حقوق یها نقض مسئول توانندمی باشد. المللیبین مالی نهاد یک عضو یهاتدول

 نظریه در فرهنگی، و ، اجتماعییاقتصاد حقوق کمیته باشند. سازمان توسط ارتکابی
 نمایند تضمین بایستی این میثاق عضو دول که داشت مقرر ،م2002 سال رد خود عمومی

 مقتضی و الزم ، توجهالمللیبین یها سازمان یاعضا عنوان به خودشان اعمال در که
 مالی یها سازمانعضو  دول لذا باشند. داشته میثاق این در مندرج حقوق به نسبت

 محققان این یها گام بایستی جهانی، نکبا و پول المللیبین صندوق همانند ،المللیبین
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 مالحظات (.CESCR,  2002,  p 32 بردارند ) حقوق این تضمین جهت مهمی، دلیل به
 استناد کرده نظریه این به دیده، زیان ثالث اشخاص حقوق از حمایت خصوص به و سیاسی

یان ز  ثالث شخص که است این المللبین حقوق در عمده یها چالش از یکی زیرا اند.
خسارت  و غرامت تا اند قادر راحتی به المللیبین یها سازمان متخلفانه عمل اثر در دیده،

 صالحیت اعمال از المللیبین یها دادگا یا دیوان دیگر، عبارتی به کند. مطالبه سازمان از
 یدعو  طرح هاآن علیه زیاندیده اشخاص کههنگامی ،المللیبین یها سازمانعلیه 

 معموالً  و نیستند برخوردار صالحیت این از المللیبین محاکم کنند.می یددار کنند، خومی
 کشور در مصئونیت و مزایا از هایینسازما چنین یبرخوردار  دلیل به نیز محاکم داخلی

 نظر به اما .(Wilde  ,1998,  p 408- 409نیستند ) برخوردار رسیدگی صالحیت از دادگاه، مقر
 مسئولیت دول کننده حمایت که معقول، و منطقی یهااستدالل دالیل، این که رسدمی

این  آن اصلی دلیل نیست. باشد، هاآن عضویت صرف به تنها ،سازمان اعمال یبرا عضو
 در است ممکن عضویت صرف به تنها عضو، دول مسئولیت نظریه ایجاد با که است

 طرفیبی و استقالل و ودش ایجاد تداخل المللیبین یها سازمان یها فعالیت و اقدامات
ناظر بر رابطه کشورها است. اما  یالمللنیت بیهرچند موضوع مسئول شود مخدوش هاآن

ن یکرد االملل و آثار عملنیبه عرصه ب یت حقوقیبا شخص یالمللنیب یهاسازمانبا ورود 
ت یئولتابع حقوق مس هاسازمانن ید ای، باهاسازمانگر ی، در قبال کشورها و دهاسازمان

 شود. یالمللنیت بیموجب مسئول هاآنرند تا اعمال متخلفانه یقرار گ ین المللیب
 

  : اعمال مقامات دولتیالف

 وظایف دولت در قبال بیگانگان  -1
ها را به نگان وظایفی دارد که ملزم است آناین امر مسّلم است که دولت در قبال بیگا    

 وظایف دولت را باید مأموران دولتی به انجام برسانند.  انجام رساند، ورنه مسئول خواهد بود و
 ترین وظایف دولت دو نکته اساسی است: مهم

گیری: دولت و مأموران دولتی باید در وظیفه پیش بینی و یک: وظیفه پیش بینی و پیش
 گیری چند امر را مدنظر قرار دهند و اهمیت خاصی برای آن قایل شوند. پیش
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های مهم مانند ها و مانند آن؛ زمانها، کنفرانسمانند سفارت خانهدو: مکان های مهم 
اول سال میالدی یا شمسی که باعث جشن و سرور و تشکیل محافل جمعی است، از 

 اهمیت خاصی برخوردار است؛ 
سه: خصوصیت خود حادثه که آیا قابل پیش بینی بوده است یا نه؟ بعضی از حوادث قابل 

که ببرد؛ مانند اینتواند با دقت، به آن پیر طبیعی، دولت میپیش بینی است و به طو
مدهایی داشته باشد. از آداند و ممکن است پیتظاهراتی در شرف وقوع است، دولت می

 ول است. ئا از اتباع خارجی دفاع نماید، ورنه مساین رو، باید خود را مهّیا کند ت
ه یک فرد عادی است و چندان از چهار:  خصوصیت و موقعیت شخص بیگانه: گاه بیگان

؛ مانند رئیس جمهور یا وزیر یا ، اما گاه فرد برجسته سیاسی استیستنداهمیت برخوردار ن
رنه جهانی خاصی مّد نظر قرار گیرد، و ، باید اقدامات صورتاینیس مجلس که در ئر 

 مسئولیت دولت حتمی است.  گاه قصور از ناحیه خود بیگانه است که موجب خسارت و
شود که در این موارد، نباید مأموران دولتی را مقصر دانست. این در زیان به خودش می

 چند مورد زیر لحاظ می شود؛
 

 رفتار تحریک آمیز بیگانگان -
ی خود موجب تحریک فردی شود که موجب ضرر و زیان او شده یا او را به قتل اگر بیگانه 

سئول دانست تا در نتیجه، را م هاآنران نهاد و توان قصور را به عهده مأمورسانده است، نمی
که شود مبنی بر اینول شناخته شود. اخطار قبلی که توسط کشورها داده میئدولت مس

بیگانگان کشور را ترک کنند که معمواًل این کار در موقع آشوب های داخلی انجام می شود. 
، خود مسئول است و قصوری اعتنایی کندی به این اخطار بی، اگر بیگانهصورتایندر 

 متوجه مأموران دولتی نیست. 
 

مراقبت مقتضی -  
گیرد به بیگانگان اجازه ورود به خاک خود یا پرداختن به هنگامی که کشور تصمیم می

فعالیت های تجاری بدهد، کشور و دولت و مأموران ملزم اند تالش معقولی برای حمایت 
هند. هدف آن است که در مورد بیگانگان، توسط شان انجام داز بیگانگان و حفظ اموال

مؤسسات دولتی بی عدالتی نشود و در مقابل اعمال خالفی که توسط اتباع خصوصی انجام 
دارد که مجرم گیرد از آن ها حمایت به عمل آید. به عنوان مثال، جرم، دولت را ملزم میمی
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قت الزم، کشور مسئول شناخته را توقیف و مجازات کند و در صورت عدم کارایی یا فقدان د
شود و برای جبران خسارت وارده، باید به بیگانه غرامت بپردازد. البته روشن است که می

گونه که کشور و مأموران دولتی مراقبت مقتضی به معنای حمایت مطلق نیست؛ همان
توانند برای اتباع خودشان حمایت مطلق را تضمین کنند، چنین تضمینی برای نمی
انگان نیز مورد انتظار نیست. اما کوشش مقتضی به این معناست که کشور باید با رعایت بیگ

احتیاط و با تالش معقوالنه، در حفظ سالمت، زندگی و اموال بیگانه سعی داشته باشد، به 
 کند. همان شکل که برای اتباع خود تالش می

 

قابلیت انتساب  -  

واهد بود که آن اعمال قابل انتساب به دولت دولت زمانی مسئول اعمال مأموران خود خ
کند که مأموران دولت پا از حدود اختیارات خود باشد و این مفهوم زمانی ایجاد اشکال می

گذارند یا خود را از دستورهای محدود کننده به مأموران خود از مسئولیت مبّرا فراتر می
مسئول اعمال مأموران خود ها نمایند. رویه قضایی موجود حاکی از آن است که دولت

دستورها سرپیچی کنند، هستند، حتی در مواردی که پا از اختیارات خود فراتر بگذارند یا از 
یا تسهیالتی که توسط  که آن ها دارای اختیار ظاهری باشند یا از اختیاراتبه شرط این
، «ُیومان» ها داده شده است سوء استفاده نموده باشند. در قضیه موسوم بهدولت به آن

ها در یک تظاهرات اعزام نموده بود، ولی ازانی را برای حمایت از امریکاییمکزیک سرب
اشتند، به جای سربازان اعزامی که تحت نظارت و فرماندهی یک افسر مکزیکی قرار د

ها آتش گشودند. در این قضیه مکزیک مسئول شناخته ها، به طرف آنحمایت از امریکایی
کردند و تحت فرمان ان مذکور به صورت یک واحد متشکل نظامی عمل میشد؛ زیرا سرباز 

دهی یک افسر قرار داشتند. از سوی دیگر، اگر سربازان در حال انجام وظیفه نبودند، 
 شد. ها به حساب اقدامات شخصی و خصوصی گذاشته میاعمال آن

نهاد دولتی که با کند که رفتار هر خاطر نشان می المللبینپیش نویس کمیسیون حقوق 
الملل است، مشروط کند، به مثابه عمل آن دولت طبق حقوق بیناین صالحیت عمل می

که آن نهاد طبق حقوق داخلی آن کشور دارای آن موقعیت باشد. این مطلب بدین بر این
معناست که برای تحقق مسئولیت، باید فعل یا ترک فعل غیرقانونی قابل انتساب به دولت 

زده باشد، نه از سوی افراد و نهادهایی  عبارت دیگر، فعل باید از سوی دولت سرباشد. به 
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که از جانب خود عمل کرده اند؛ مثاًل عدم رعایت مقررات یک معاهده از جانب دولت، عمل 
شود، ولی اگر عمل از سوی افراد و نهادهایی باشد که از جانب خود دولت محسوب می

توان چه به عنوان قاعده کلی میشود. آنشمرده نمی مللالبینعمل کرده اند نقض حقوق 
است که فعل یا ترک فعل نهادهای دولتی متعلق به دولت است، حتی اگر ارائه داد این

خارج از حوزه مسئولیت آن ها عمل کرده باشند و تجاوز از حدود اختیارات رافع مسئولیت 
ای را مصدوم کند، چون به ود، بیگانهنمی باشد. بله، اگر خارج از وظایف اداری خ دولت

 باشد. عنوان نهاد دولتی عمل نکرده اند، دولت مسئول نمی
گردد؛ چرا که بیان راجع به مسئولیت دولت بر همین اساس تفسیر می 11ماده  2و  1بند 
عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام »این است که  1بند 

چه اشاره شد، چنان« ، عمل دولت شناخته شود.المللبیناید از نظر حقوق نگرفته باشد، نب
این ماده بیان کننده اصل اّولی و عرفی عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال افراد است و 

آیند در آن اصل اّولی و قاعده عرفی در باره اشخاصی که عضو نهاد دولت به شمار می
خصوصی عمل کرده باشند، نه در سمت مأمور  صورتی صادق است که به عنوان اشخاص

دولت و در اجرای وظایفی که به عنوان نهاد دولتی بر عهده دارند نیز الزم االجراست. این 
: انتساب رفتار واحدهای 7ماده »شود: مسئولیت دولت نیز مشاهده می 8و  7نکته در ماده 

 د به دولت: دیگری که صالحیت اعمال عناصری از اختیارات دولت را دارن
... رفتار ارگان یا واحدی که جزیی از ساختار رسمی دولت یا واحد حکومتی محلی نیست، (۲

اما به موجب حقوق داخلی، صالحیت اعمال عناصری از اختیارات دولت را دارد، باید به 
که در مسأله طرح تلقی گردد، مشروط بر این المللبینعنوان عمل دولت بر حسب حقوق 

: انتساب رفتار اشخاصی که به نمایندگی از 8ماده « »ن سمت عمل کرده باشد.شده به آ
کنند به دولت: رفتار شخص یا گروهی از اشخاص باید به عنوان عمل دولت دولت عمل می

شناخته شود هرگاه: الف( ثابت شود که چنین شخص یا گروه  المللبینبر حسب حقوق 
ب( چنین شخص یا گروه اشخاص در  .ده اندکر اشخاص در واقع، از سوی دولت عمل می

واقع، عناصری از اختیارات دولت را در نبود مقام های رسمی و در اوضاع و احوالی که 
 «کرده اند.کاربرد این اختیارات را توجیه می کند، اعمال می
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حاالت گوناگون مسئولیت دولت در قبال اعمال مأموران دولتی -  

ود خصی در حمله به بیگانگان: در مواردی که مأمور دولت . تشویق افراد حقیقی و شخ1
اشد، بدر تحریک افراد خصوصی نسبت به ارتکاب جرم و ایجاد زیان نسبت به بیگانه مؤثر 

 شود. به طور قطع، موجد مسئولیت دولت می
. عدم اعمال مراقبت معقول برای حمایت و حفاظت افراد: برای نمونه، عدم تأمین 2

پلیس علیه خارجیان در حالتی که شورش علیه آن ها قریب الوقوع باشد؛ حفاظت توسط 
انگلستان بابت خسارات وارده به سفارت افریقای جنوبی در  م1969مثاًل، در اوایل سال 

ور در اثر حمله ذکافریقای جنوبی پرداخت. خسارات ملندن، غرامتی به دولت 
ین روز قبل، همراه با تبلیغات اعالم شده تظاهرکنندگان به وجود آمده بود. تظاهرات از چند

بود و حمله به سفارت افریقای جنوبی قابل پیش بینی بود. هدف اصلی تظاهرکنندگان 
بوده، ولی فقط یک نفر پلیس در بیرون در سفارت « ساختمان رودزیا»عمارت موسوم به 

 مستقر شده بود. 
د، یکی از وظایف دولت و مأموران . قصور آشکار در مجازات افراد: همان گونه که بیان ش3

دولتی تعقیب و مجازات مجرمان نسبت به بیگانه است. اگر در این کار، قصور آشکاری 
 صورت گیرد، موجد مسئولیت دولت است. 

. عدم تأمین یا قصور در تأمین امکانات دریافت غرامت بابت اعمال خالف کاران علیه 4
ی است که مأموران قّوه قضاییه با آن درگیرند؛ سألهفرد بیگانه در دادگاه های محلی: این م

ها در قّوه قضاییه با کلیه مأمورانش از دست اندرکاران حکومت و دولت اند و کوتاهی آن
. کسب منافعی از اعمال ارتکابی توسط 5انجام وظایف، موجب مسئولیت دولت می باشد. 

مأموران دولتی موظف اند اموال  در این موارد، .اشخاص مثل نگاه داشتن اموال غارت شده
غارت شده را اخذ و به بیگانگان صاحبان آن ها مسترد دارند، ورنه دولت مسئول خواهد 

 بود.
ور از طرف و یا به نام ذک. تأیید آشکار اعمال اشخاص: یعنی تأکید بر این که افراد م6 

 .(p 408- 409 ، Wilde ,1998اقدام به کاری نموده اند )« دولت»
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 گفتارسوم: اعمال اشخاص خصوصی
مورد دیگری که شناسایی، زمینه مسئولیت دولت بود، قضّیه گروگانگیری در سفارت آمریکا  

دادگستری تمایز روشنی میان وضعیت حقوقی  المللیبین.در این قضّیه دیوان باشدمی
پیکار  موجود بالفاصله پس از گرفتن سفارت ایاالت متحدۀ آمریکا و کارکنان آن توسط

جویان ، و وضعیتی که با فرمان دولت ایران مبنی بر تأئید صریح وضع و حفظ آن به وجود 
داد که آیا دولت ایران در قبال تسخیر آمد، قایل شد. دیوان باید به این سوال پاسخ می

 المللیبیندیوان » خانه آمریکا، بازداشت و ادام  این وضعیت، مسئول هست؟ سفارت
حمله را اش، قادر نبود این  المللیبینرغم قصور ایران در اجرای تعهدات دادگستری علی

زیرا دانشجویان رکن دولت نبودند. با این همه، در روزهای بعد  «به دولت ایران نسبت دهد
چه را که دانشجویان انجام دادند، به وضوح از تسخیر تعدادی از مقامات رسمی ایران ، آن

وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد: تسخیر سفارت آمریکا توسط مّلت مورد تأئید قرار دادند. 
ید یسته عمومی تأرا به مثابه خواآن ایران صورت گرفته است و حضرت آیت الله خمینی نیز،

را به ید عمل تسخیر، تداوم اشغال سفارت و توقیف گروگان ها ، آنیکه تأکرد. در نهایت این
که دولت ایران، این وضعیت را به مثابه عمل خود هایت اینو در ن بدیل کرداعمال دولت ت

 پذیرفت. 
، مربوط به گذشته است یا آید که آیا انتساب عمل به دولتجا این سوال پیش میدر این

 عمل آتی دولت ؟ 
، به دوران اقدام پیروان خط امام« ید یتأ» ، قائل شدن اثر در پروندۀ تسخیر سفارت آمریکا

د، یا مسئول شناختن جمهوری اسالمی ایران بابت تمام جریان تصّرف سفارت و بعد از تأئی
کرد. در خصوص دورۀ قبل از تأئید توقیف کارکنان آن از همان آغاز امر، هیچ تفاوتی نمی

هم جمهوری اسالمی ایران بر مبنای حقوقی دیگری، که عبارت از قصور در اّتخاذ تدابیر 
، مسئول شناخته شد در موارد فارت و یا ختم سریع آن بودکافی برای جلوگیری از تصرف س

، چنین مسئولیت قبلی وجود نخواهد داشت. ولی در مواقعی که شناسایی و پذیرش دیگر
دلیل کافی بر عطف به ماسبق شناختن  راآنتوان دولت صریح و بی قید و شرط باشد می

چراغ های » بهدر پروندۀ راجع اثر انتساب دانست و این همان کاری است که دیوان داوری 
در مجموع باید به این نکته تاکید کرد که انتساب عمل به دولت در  انجام داد.«دریایی 

 صرفًا شناسایی صریح است نه ضمنی. 11قالب ماده 
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بگیریم.  لقاعده بکارحال بنابرآن است که اصول گفته شده را در ارتباط دو جانبه طالبان و ا
سپتامبر  11قعیت های موجود برای عدم انتساب اعمال تروریستی ، وادر حالت کلی

به افغانستان ناکافی است. به عبارت دیگر، این واقعیت که رژیم طالبان حمالت  م2001
الدن و اعضای دیگر القاعده تروریستی را محکوم نکرده است عالوه بر آن، از استرداد بن

عملیات القاعده در افغانستان انجام نداده  که هیچ اقدامی در توقفخودداری کرده و این
تواند شاهدی بر پذیرش ضمنی عمل القاعده به مثابه عمل خود، باشد اّما از طرف است، می

که پذیرش و شناسایی باید صریح و واضح باشد، مدرک کافی برای این مورد ، ایندیگر
تواند به مثابه یکا، نمینیست. و حتی هر گونه ضّدیت رژیم طالبان با ایاالت متحدۀ آمر 

اساسًا رژیم طالبان انکار کرده است که اسامه بن » پذیرش حمالت القاعده، تفسیر شود. 
د که اسامه بن الدن، فاقد نکنالدن نیازی به حمله نداشته است و بر این نکته تاکید می

تروریستی  دولتی که یک عمل و اقدام«. ی بوده است توانایی الزم برای چنین حمل  گسترده
که چنانول باشد. همئباید در قبال دولت صدمه دیده مس را به مثابه عمل خود می پذیرد

که گرفت، چنین تبعاتی داشت. در نهایت ایناگر حمله از طرف دولت پذیرنده صورت می
چنین چیزی،  نه در روّیه دولت ها روی داده است و نه احتمااًل چنین پذیرشی ) پذیرش 

و نه حقوق  ه در آینده ، احتمال وقوع آن استتی ( شبیه اتفاقاتی خواهد بود کعمل تروریس
بنابراین کاربردی بودن این زمینه «  معاهده ای، چنین امری را معین کرده است  المللبین

دولت ها، به لحاظ قانونی،  المللیبین) شناسایی صریح عمل تروریستی ( برای مسئولیت 
 نسبتًا محدود است.

ار چهارم: اعمال شورشیان گفت  
گاهی کشور یرسد که با افزان موضوع، به نظر میید در نگاه اول به ایشا گر به آن یها دش آ

نی وجود نداشته باشد. اما یز عیکند، چنوع که در ذهن همه شورش و اغتشاش تبلور می
) آنارشی(  ییهانظمیها و بیارند شورشیست. در جوامع امروزه، بسیح نین طرز تفکر صحیا

های مردمی، امیدهند. هر روزه قدالیل مختلف در داخل مرزهای کشورها رخ میکه به
مذهبی مانند پاکستان ، اعتصابات ) در  -قا، تضادهای ملی یی در آفر لهیجنگ های قب

س و ... ( هرج و مرج های بدون کنترل در کشورهای جنگی مانند یلی ، آلمان ، انگلیش
ها تی و رواندا، کودتا و دهیان مانند هائیومت مرکزی در سرکوب شورشا ضعف حکیعراق و 

دنبال وندند و بهیپوقوع می گر که در روزنامه ها و اخبار در صدر حوادث قرار دارند، بهیمورد د
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ن المللی، کشورها یرد. در صحنه بیگآن جان، آبروی و مال تعدادی در معرض خطر قرار می
رند که در صورت بروز تحوالتی یا تعهداتی را می پذیاردادی منعقد در معاهدات گوناگون قر 

گاهی از سریه یدر کشور مانند تجز  ار مهم  یز بسین معاهدات نیانجام ا ا اتحاد دو کشور ، آ
ان و اعمالی یشتر بحث شده است. بحث شورشینی کشورها بین بحث ها در آثار جانشیکه ا

کی ین الملل  و یی شد، از بحث های جالب در حقوق برهاشا هاناچه که در باال بدر آنینظ
ت مطلب یصورت مستقلی پرداخته نشده است. اهمهن رشته هنوز بیاز عواملی است که در ا

ان یر آن خساراتی را به اموال خارجیون و نظایان، انقالبیجاست که اگر اعمال شورشنیدر ا
آورند، جبران خسارت ) مادی و معنوی ( ها ( وارد حقوقی و منافع دولت -قی ی) افراد حق

ا ی؟ آتوان مجازات کردگونه اعمال مینیخاطر اهب رانایا شورشیبه عهده چه کسی است ؟ آ
 ؟ د ملحوظ نمودیدر قلمروی فورس ماژور با را نانیحوادث ناشی از ا
ی بصورت هرج و مرج ن بحث وجود دارد که اگر عدهیحکومت، ا ییدر بحث شناسا

ادی به یان ممکن است صدمات ز ین جر یعی است که در ایرند، طبیدست گرا به حکومت
ت یگونه حوادث، خصوصنید. کشورها به هنگام روبرو شدن با ایمردم و اموال آنان وارد آ

ه، شرط استقرار سلطه مد نظر قرار ین نظر یکنند. در ارا مطرح می ییاعالمی بودن شناسا
د در سراسر قلمروی داخلی کشور از ید بایکه حکومت جدن معنی است ین اصل بدیدارد. ا

گر قادر به انجام تعهدات یاسی برخوردار بوده و از سوی دیت واقعی و ثبات سیقدرت و حاکم
ل یکه بر اثر انقالبات داخلی تشک یید حکومت هاین، نباین المللی کشور باشد. بنابرایب

بتوانند اداره امور کشور را به  هاآنهبران که ر قرار داد، مگر زمانی ییگردد مورد شناسامی
 ند.یگر را سرکوب نمایهای درند و قدرتیصورت کامل و مؤثر در دست گ

ا بخشی از قوای دولتی در یه دولت یا دسته جمعی بر علیفردی  مقصود از شورش، عملی 
ولتی ه دیز بر علیآم ن منظر، اگر اعمال قهری. از ااست کشوری ییایداخل مرزهای جغراف

د به ین می بایشود و لذا معترضرد، تظاهرات معترضانه محسوب مییدر خارج صورت بگ
ا اموال کسانی ین آن کشور احترام گذارند و در صورت انجام عملی بر کسی یحقوق و قوان

 باشند. ن مسئول اعمال خود میید ، معترضیخسارت وارد آ
ان بر یرد که شورشیخود بگهقی بیتواند جنبه حقف فوق شورش زمانی مییبر اساس تعر 

، حالت اگر از چهارچوب مرزها فراتر رود ند ویه حکومت قانونی کشور خود اقدام نمایعل
ن دولتی یا مخالفیل مرزی یهای متخاصم مانند حمالت پراگنده قباخصمانه و تجاوز ) گرو
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ال جنگ باشد ه در حیه پناه برده اند که در صورت دوم اگر کشورهمسایکه به کشور همسا
خواهد بود  هاآنن گروه کنترل داشته باشد، مسئول اعمال یا در زمان صلح نتواند بر ایو 
رد یگخود میش گام برداشته اند( بهیگونه دولت ها با اطالع از موضوع به ضرر خونیرا ایز 

ا گروه های انسانی هستند یان، اشخاص ین جنگ است. مقصود از شورشیو مشمول قوان
ک یه حکومت قانونی یطور جمعی و صرف نظر از هدف و مقصودی که دارند، علهکه ب

ان ین است که شورشیرادی که وجود دارد، ایف این تعر یکنند. در اام مسلحانه مییکشور ق
توانند قی مییدن به اهداف خود از هر طر یمنظور رسان بهیند. شورشینمااقدام مسلحانه می

، اجتماعات دسته جمعی و ، اعتصاب گستردهفرمانی مدنیعمل کنند و ممکن است با نا
 ز اعتراض خود را به دولت ابراز کنند و امور مملکت را مختل سازند.یره نیغ

منظور سرکوب وارد عمل شده و با استفاده رد که دولت بهیگزمانی اقدام مسلحانه انجام می
شورش  ءن هنگام نقطه اعالید. اپراکنده ساز  را نایاز سالح های سرد و گرم بخواهد شورش

، ه دولتیک کننده علیشود که معترضان ضمن سر دادن شعارهای تحر آرام محسوب می
ش جنگ های داخلی یدای، پن حالت شورشیتر دی. شدز بزنندیدست به اقدامات مسلحانه ن

ن حالت کنترل کشور از دست همه خارج است و فورس ماژور محسوب یاست و در ا
 شود. می
 ت دارد:ین حوزه اهمیز در ایگر نیه دینظر دو 

 ت ین مشروعیا دکتر یه توبار ینظر  -1 
د در یحکومت های جد ییدر مورد شناسا ،ر امور خارجه اکوادوریوز ، توبار کارلوس آر

را  یهیکاراگوئه، ال سالوادور ( نظر یکا، گواتماال، هندوراس، نیکای مرکزی ) کاستار یآمر 
نده بر اثر یچه در آکشورهای مذکور متعهد شدند تا چنان مطرح ساخت که بر اساس آن

آن خودداری  یید، از شناساین کشورها روی کار آیدی در ایا کودتا، حکومت جدیانقالب 
ابد. ی، شکل قانونی بدی، حداقل تا زمانی است که حکومت جدیین عدم شناسایورزند. ا

 یید از شناسایکه بنابر آن، کشورها با ه توبار را گرفته استیه بتانکور جای نظر یامروزه نظر 
ن مورد یشوند، خودداری کنند. معروف تر ل مییکه از راه اعمال زور تشک ییحکومت ها

حکومت ژنرال  ییلسون از شناسایکا، امتناع ویله آمر ین توبار به وسیاستفاده از دکتر 
االت یکه انیا ای. ک قدرت را به دست آوردیدر مکز  م1911انو هورتا که در سال یکتور یو

ت انقالب یسال پس از موفق 16ه شوروی به مدت یحکومت روس ییمتحده از شناسا
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ن به سال یستی در چیدن حکومت کمونید. با به قدرت رسیخودداری ورز  م1917کی یبلشو
ن یر در چیین تغیح ایرش رسمی و صر یوجود داشت. پذ ییل به شناسایباز عدم تما م1949

ها حکومت ییه است که شناساین نظر ین این نمونه ها مبیرفت. اصورت گ م1979در سال 
 اسی باشد.یم سی، تصمم حقوقییک تصمیش از یتواند بمی

 ه استراداد ینظر  -2 
ش درباره یسپتامبر، از جانب کشور متبوع خو 27ک، در یر امور خارجه مکز یاسترادا وز  

لی، یل، پیرو، شین، برز یژانتآر م1931و  1930های حکومت های انقالبی سال ییشناسا
د عملی ین نوع حکومت های جدیرا به ا ییه رسمی اعطای شناسایانیوی و پاناما، طی بیبول

 ییها، شناسانیآورد. در کنار اگر لطمه وارد مییت ملل دیز دانست که به حاکمین آمیتوه
است. اعمال سر یز میفاکتو ن ژوره و دو دو ییها با استفاده از شناسان نوع حکومتیا

ن مقاله بررسی آثار و اعمال یجا که هدف از مهم  ولی از آنینی نیان در بحث جانشیشورش
شود، لذا از اطاله گران مییتی است که از رفتار و کردار آنان متوجه دیان و مسئولیشورش

شورش معمواًل به معنی آن است که  ییان شناسایشورش ییشود. شناساکالم خودداری می
افته و به مرحله یهنوز بر قسمت قابل توجهی از قلمروی دولت اصلی کنترل نان یطغ

 ده است. یمخاصمه نرس
ان کنترل یمع االوصف، دولت ثالث ممکن است بخواهد تماس شهروندان خود را با شورش

ر از یی غان به گونهیز بخواهد با شورشیطرفی خود را حفظ کرده و نیت بینموده، و وضع
 ییالمللی به مورد شناسانیت بیشخص یین نوع شناسایان رفتار شود. اکار تیصرف جنا

م کره غربی اتفاق یان در قرن نوزدهم و در نیشورش یید متذکر شد که شناسایدهد. بانمی
ان کوبا در یه شورشبرا  یین نوع شناسایاالت متحده ایرش جهانی ندارد. مثاًل ایافتاد و پذ

د یتاک یید از شناساین شکل جدیزه ایاعطاء کرد. انگ م1890ا در دهه یه اسپانیام علیق
ان در ین کشور از کمک به شورشیکا بر ممنوع ساختن شهروندان ایطرفی آمر ین بیقوان

ان آن دسته از حقوق اعطاء شده یاسی به شورشیام سیا قیو  ییام آنان بود. شناسایطول ق
جاد محاصره ها، حق ین حق ادهد، که نمونه آحالت تخاصم را نمی ییله شناسایبه وس

 می باشد. آزاد و حق تصرف کاالی قاچاق جنگیای یش و بازرسی در در یتفت
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  المللیبینهای  سازمانگفتار پنجم: اعمال منتسب به 
 اعمال، برخی انجام با المللیبین سازمان یک عضو یها دولت فرضیه، این اساس بر

 بر شد. خواهند المللیبین یهاسازماناعمال  از ناشی المللیبین متحمل مسئولیت
 سازمان یک مستقل حقوقی شخصیت عضو، دول یسو  از اعمال ارتکابی این اساس

 این کرد. استناد سازمان آن عضو دول مسئولیت به و شود نادیده گرفته دتوانمی المللیبین
 طرح در اعمال این درج از هدف است. شده احصاء طرح مسئولیت پنجم بخش در اعمال

 از باشد کشورها برابر در مانعی تا  ن استای المللبین کمیسیون حقوق توسط مسئولیت،
 عنوان به را سازمان و گیرند قرار سازمان حقوقی  مستقل شخصیت یلوا تحت کهاین

  ثالث اشخاص به مواد با تمسک به این ود،خ متخلفانه اعمال برابر در ،یسپر  و پوشش
 عضو یکشورها تا دهدمی را اجازه این( Aspermont , 1998,  p 101- 105)دهند؛  قرار بدانند،

 62 تا 58 ماده اعمال این داد کنند.قلم مسئول المللیبین یها سازمان اعمال یبرا را
 مساعدت و کمک از: که عبارتند دهندمی اختصاص خود به را ها سازمان مسئولیت طرح

 ( فرار60 )ماده سازماناجبار  (، 59 )مادهازمانس کنترل و هدایت (، 58 )مادهسازمان به
 توسط سازمانمسئولیت  (پذیرش 61 )ماده سازمان فریب روش به المللیبین تعهدات از

عضو  دول مسئولیت به دیده زیان ثالث شخص یاتکا و ( 62 ماده 1 )بند عضو دول
 .گیرندمی قرار بررسی مورد جداگانه طور به اعمال این از کدام ( هر 62 ماده 2 )بند سازمان

 سازمان به مساعدت یا کمک  _اول بند
 سازمان یک به که هنگامی به کشور یک که کندمی مقرر مسئولیت طرح 58 ماده
 مسئول نماید، مساعدت یا کمک المللیبین متخلفانه عمل یک ارتکاب در المللیبین

گاهی با کشور آن کهاین بر ، مشروطاست  دیگر و دهد انجام را کار ینا احوال و اوضاع از آ
 متخلفانه المللیبین لحاظ از یافت،می ارتکاب نیز کشور آن خود توسط عمل آن که اگراین
 بر اما ندارد، وجود طرح در کشور، یک نفوذ و تأثیر میزان و مساعدت یا کمک .بود می

 مورد نفوذ و تأثیر میزان « مساعدت و کمک » از بیشتر مثال، عنوان به تفسیر، باید طبق
 .باشد سازمان داخل در یگیر  تصمیم یندآفر  در عضو کشور یک ایجاد مشارکت جهت نیاز
 سازمان داخلی مقررات با مطابق اگر یگیر  تصمیم چنین که کندمی مقرر کمیسیون زیرا

 سازمان یک عضو کشور یک مثال یرسید. برا نخواهد مساعدت و کمک درجه به باشد
 و اجتماعی ،یاقتصاد میثاق حقوق یاعضا از یکی چنینهم ،کهالمللیبین مالی
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 نتیجه در که دهد یراسازمان آن ثالث، در کشور یک در طرح یا پروژه یک نفع به  فرهنگی
 مورد کشور، آن ساکنین و فرهنگی اجتماعی یاقتصاد حقوق پروژه، و طرح آن یاجرا

 کار و پناهگاه سرزمین، ،آن کشور ساکنان شد، خواهد باعث و گرفت خواهد قرار نقض
 از برخی نظر از کمیسیون، یسو  از مضیق بسیار تفسیر رغم علی اما.ست دهندد از را خود

 سازمان یک به کشور آن که هنگامی عضو، کشور یک به تحمیل مسئولیت دانان،حقوق
 قابل غیر حقوقی، لحاظ از ،نمایدمی مساعدت و کمک المللبینحقوق  مقررات نقض در

 مضیق تفسیر المللبین حقوق کمیسیون دانان،حقوق این نظر . ازاست جدل و بحث
 از ناروا طور به یمحدود ت،مساعد یا کمکد؛ان کرده استدالل محققان این .نمایدمی

 بر عضو، کشور یک مسئولیت که  مساعدت و کمک ،در برگیرنده حتی تواندعبارت می
 از حمایت در و نفع به عضو کشور یک آن، در که باشد احوالی و اوضاع و شرایط یمبنا

 یرأ شود،می متخلفانه عمل یک ارتکاب به منجر تصمیم آن ،کهسازمان تصمیم یک
 یا شریک عنوان به عضو کشور یک شرایطی چنین در که است کرده کلین ادعا .دهد

(Klein) عنوان به اساس، این شود،می محسوب متخلفانه عمل آن کلین معاون مثال 
 قبیل از المللیبین مالی سازمان یک ( عضوibid) نباشد کشور یک که هنگامی ثال،م

 کشور یک در که صنعتی یها طرح و یا پروژه مالی بودجه از حمایت در جهانی،که بانک
 این نتیجه در که یبشر  حقوق یها نقض یبرا بدهد، یرأ آمد، خواهد در اجرا به ثالث
 مثال یک شود. درمتحمل می جرم، معاون عنوان به گرفت، خواهد صورت طرح

 گسترش و اشاعه عدم معاهده بوده و  عضو یا هسته یها سالح یدارا که یدیگر،کشور 
 به کردن کمک از بایستی باشد،اتمی  یانرژ  المللیبین آژانس و یا هسته یها سالح
 یخوددار  یا هسته یها سالح کسب در نیست، یا هسته یها سالح یدارا که یکشور 
 المللیبین مسئولیت متحمل ها دولت آن آژانس یجا به ،صورتاین غیر در زیرا کند.

 بود.  خواهند
 

 سازمان کنترل و هدایت -بند دوم

به  المللیبین سازمان یک المللیبین متخلفانه عمل مسئولیت طرح، 59 ماده اساس بر
کنترل  یا هدایت نه،متخلفا عمل آن ارتکاب در را سازمان آن دولت، یک که که هنگامی

 یکشور (DARIO , 1998,  p 92) شودمی منتسب دولت آن به باشد، کنترل کرده نظریه طبق
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یا  هدایت مورد المللیبین متخلفانه عمل یک ارتکاب در را المللیبین سازمان یک که
کشور،  آن است ممکن که چند هر  سازمان متخلفانه اعمال مسئول دهد،می قرار کنترل
 یک کنترل اعمال موضوع مسئولیت، طرح تصویب از قبل .نباشد یا باشد ازمانس عضو
 موضوع این اما شد. مطرح نیز وستلند یکوپترساز  هلی شرکت یداور  در ،سازمان بر دولت

 نقش که داد یرا نادیو  قرارنگرفت. قبول مورد فدرال سویس عالی دیوان یسو  از
 صنعتی سازمان که حقیقت این و است دهش ایفا موسس یکشورها توسط که یابرجسته

 دتوانمین است، بوده عضو یکشورها یاز وزرا متشکل عالی کمیته یک تنها عرب
 وجود که بود نظر این بر دیوان ببرد. بین از و نماید تضعیف را سازمان شخصیت و استقالل

 آن نترلک یمعنا  در یمشابه طور به به عضو یها کشور یوزرا از متشکل عالی کمیته
 باشد.مین سازمان این بر ها

  سازمان اجبار -سوم بند
 المللیبین سازمان یک کشور، یک که وقتی ،سازمان مسئولیت طرح 60 ماده اساس بر

 ارتباط  دولت آن متوجه مسئولیت سازد،می مجبور المللیبین متخلفانه عمل ارتکاب را به
 یسو  از اجبار یمعنا به طور معمولی، به المللیبین سازمان یک و عضو کشور یک میان

 سازمان المللیبین مستقل عنوان حقوقی به شخصیت با امر این زیرا ن عضو کشور آن
 ایجاد است ممکن عضو، دولت یک یسو  از یاقتصاد فشار داشت. نمونه، خواهد تعارض
 باشد.  اجبار کننده
 تصمیم گونه هیچ سازمان رایب که باشد مؤثر و قدرتمند چنان ،یاقتصاد فشار چنین هرگاه

 در تن کننده اجبار کشور تمایالت و ها خواسته به کهاین جز نگذارد باقی یدیگر  انتخاب و
 المللیبین مسئولیت متحمل دهنکن اجبار کشور آن صورتاین در کند، تبعیت آن از و دهد

  شود. ناشی گونه این دتوانمی یاقتصاد فشار شد، چنین خواهد
 

یخوددار  زا  المللیبین تعهدات  سازمانبند چهارم:  – فریب روش به   

 سازمان یک عضو کشور یک که کندمی مقرر ها سازمان مسئولیت طرح  61 ماده
 در نیز سازمان که حقیقت این از استفاده سوء و یبردار  بهره با که صورتی در المللیبین

 دارد وا تعهد آن انجام به رازمانسا دارد، صالحیت خود المللیبین تعهدات از یکی با ارتباط
 می قرار ارتکاب مورد کشور آن خود توسط تعهد آن اگر که صورتی در نماید، ترغیب و

خود،  تعهدات انجام از سازمان فریب یا نوعی به و شدمی محسوب تعهد نقض یک گرفت،
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 یالمللبین مسئولیت متحمل دولت آن صورتایندیگر، در  عبارتی به .کند یخوددار 
 فریب و حقه در برگیرنده 61 ماده .کندمی بیان ماده این تفسیر که طور همان شد خواهد
 شخصیت از کشور این که هنگامی ، دخو المللیبین تعهدات از اجتناب و کشور یک توسط

  . کند سوءاستفاده ،المللیبین سازمان یک مستقل  واژه یمعنا بیان در البته حقوقی
 ئولیتمس پذیرش - پنجم بند

عضو  کشور یک که هنگامی که در دامی مقرر مسئولیت طرح از 62 ماده 1 بند 1 قسمت
 کشور آن بپذیرد، راسازمان آن المللیبین متخلفانه عمل مسئولیت ،المللیبین سازمان

 حقوق عام .بود خواهد متخلفانه عمل آن مسئول  قاعده تحت مسئولیت، از نوع این یبرا
 ها مقرر دولت مسئولیت طرح به مربوط مواد در نیز قبالً  که گیردمی ارقر  عرفی المللبین

 مسئولیت یک کشور یک اگر هرگاه که بود شده مقرر ها دولت مسئولیت طرح بود. در شده
 شود )می منتسب دولت آن به عمل آن صورتاین در بپذیرد، را المللیبین متخلفانه عمل

DARIO , 1998,  p 93). مسئولیت پذیرش ،المللبین حقوق کمیسیون یرتفس اساس بر 
 ،سازمان یک توسط ارتکابی متخلفانه عمل یک یبرا کشور عضو یک توسط المللیبین

 یبرا کشور یک دانستن مسئول یبرا حقوقی از لحاظ جدل و مباحثه حداقل با یمعیار 
 یک شپذیر  از ناشی مسئولیت از نوع این است که سازمان یک توسط ارتکابی عمل یک

 یک عمل نتیجه در که ضمنی طور به یا صریح طور به کشور (ibid) المللیبینقاعده 
عضو،  کشور یک توسط مسئولیت پذیرش لذا ت، می باشد.اس دارا مسئولیت را این ،سازمان

 به مسئولیت این حتم، طور به که نیست نیاز و بیان شود مختلفی یها روش به دتوانمی
 طرح 62 ماده تحت نمونه، عنوان به سازمان آن ؤسسم اسناد از صریح، رطو

 مواد از یکی اساس بر است شود. ممکن گرفته نشأت (Ibid) ثالث شخص مسئولیت،یک
 یها بدهی مسئول عضو، یک کشور ماده، آن براساس که سازمان مؤسس سند در مندرج

 تجدید اهدادگ در خود یرأ آن در مسئولیت یمبنا عنوان به پذیرش، به ، سازمان یک
(Gibson) که داشت مقرر و کرد گیبسون اشاره قاضی نمونه عنوان کند. به استناد دولت 

 مسئولیت در پذیرش مسئولیت پذیرش به قلع المللبین یشورا نظر « مؤسس سند »
 شود ناشی سازمان مقررات سایر یا المللیبین سازمان مؤسس سند از تواندمی

 (. 12، ص 1377،یمیمستق)
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الملل است. المللی دولت، یکی از مباحث اصلی و بنیادی حقوق بینمسئولیت بین موضوع
دانند که در روابط المللی، خود را موظف میهای بینهای مختلف با پذیرش میثاقدولت

پذیر باشند و در صورت ضرر زدن به دولت عضو یا غیرعضو یا اتباع و المللی، مسئولیتبین
 دانند.ود را به جبران خسارت مکلف میها، خشهروندان آن دولت

المللی در دولت مهدوی)عج( چگونه خواهد بود؟ آیا این دولت، تابع نظم اما مسئولیت بین
آمیز و ظلم علیه بشر تکیه ضیهای تبعسنت ،محوریللی موجود است که بر انسانالمبین

کند نظام جدیدی تبعیت می پذیر است، یا ازالمللی موجود مسئولیتدارد و در قبال نظم بین
  محوری، و برپایه قسط و عدالت اجتماعی است؟ که مبتنی بر توحید و خدا

های مختلف با مرزهای جغرافیایی المللی کشورالملل موجود، مسئولیت بیندر نظام بین
های سیاسی متفاوت تعریف شده و هر کشور مبانی مشخص، مکتب فکری معین و نظام

طه سببیت بین بار از طرف کشوری سر زند و راباصی دارد. اگر فعل زیانفکری و عقیدتی خ
بودن ارکان مسئولیت مکلف به کرد دولت موجود باشد، دولت با فراهمبار و عملفعل زیان

کارهایی برای مسئولیت جبران ضرر و خسارت وارده خواهد بود. اما دکترین مهدویت، راه
داشته است. دولت در دکترین مهدویت مبتنی بر اصولی المللی دولت اندیشیده و عرضه بین

است که رابطه حق و تکلیف در بین دولت و شهروندان بر آن اساس شکل خواهد گرفت و 
تمام مردم آن دولت، جهانی خواهند بود و دولت از حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی تمام 

 .(24)همان ، ص  شهروندان حراست و حمایت خواهد کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المللیبینهای  سازمانالف: اعمال خاص 
المللی نیز به عنوان یکی از نتایج مشترک دو رشته حقوقی و روابط ی بینهاسازمان

که  هاناالمللی این خصوصیت را به نحوی قابل ذکر در خود جای داده است. این ارگبین
برند. تحول به سر میاند هر روز در حال شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته م19از قرن 

و یک روز  روز سیاست محوریشمولی، یکروز جهانگرایی، یکیک روز منطقه
اکنون شود. همیابند و این فرآیند همواره از نو شروع میی اقتصادی رونق میهاسازمان

ی اقتصادی دارند ولی از سوی دیگر هاسازمانای اعتقاد به قدرت یافتن اگرچه عده
 ای نیز حال و روز بدی ندارند.نطقهی مهاسازمان
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المللی خوانده ی بینهاسازمانچه به عنوان گذشته از این بیان ، الزم است مختصری از آن
کنیم ولی شود در قالب جمالتی ارایه گردد. ما نیز این تعریف را برای ارایه انتخاب میمی

المللی با روند شتابان حقوق بینبرای اثبات دقیق و کامل بودن آن هیچ اصراری نداریم زیرا 
المللی بین سازمانتوان انتظار داشت. یک از یک سو و اطالعات ناقص ما، بیش از این نمی

اجتماعی از دول است، اجتماعی که نه به صورت کلونی و نه به صورت مدنی ایجاد شده 
دقیق بلکه حالتی است بین این دو. علت اینکه به صورت مدنی نیست عدم هماهنگی 

باشد و علت آنکه به صورت کلونی نیست وجود یک معاهده اهداف کشورهای عضو می
المللی ی بینهاسازمانباشد. محل استیالی قدرت رسمی بین اعضا تشکیل دهنده آن می

توان تحت متغییر است ولی هر آنچه که به صورت امور داخلی یک کشور در نیاید را می
قرار ندارد امور داخلی  سازمانی که تحت نفوذ ها مسألهدانست. یعنی تن سازماننفوذ 

باشند. البته اگر مسائل داخلی کشورها به حقوق مسلم بشری مربوط گردد باز کشورها می
المللی قرار داد. در اینجا تأکید ی بینهاسازمانهای نفوذ توان در میان زمینهمی راآن

توان از واژه قدرت و المللی نمیبین سازمانی شود. زیرا برازیادی روی کلمه ـ نفوذ ـ می
 هاآنهای کاری حکومت یا از این دست به کار برد. علت این امر آن است که هر چند زمینه

گیرندگان این المللی تنها تصمیمی بینهانابسیار متفاوت است ولی در عین حال این ارگ
آیند. مسأله ذی نفوذ در آن به شمار می آیند بلکه تنها یکی از نیروهایها به شمار نمیعرصه

المللی معین بودن نسبی اختیارات و وظایف آن است. هر بین سازمانبعد درباره تعریف 
شود ولی پرداخته می سازمانهای فعالیت چند در معاهدات تأسیس، همواره به بیان زمینه

توار است. مسأله بعد المللی اسی بینهاسازماندیدگاه عمومی بر تفسیر موسع اختیارات 
آورد. این شخصیت که از معاهده به دست می سازمانالمللی است که شخصیت بین

آید حالتی نسبی داشته و همواره در ها به دست میتأسیس یا به عبارت بهتر توافق دولت
تناسب غیرقابل انکاری با اراده کشورهای  سازمانبرد. زیرا کل حیات یک نوسان به سر می

هم آزادانه حق وارد شدن و هم آزادانه حق خارج شدن از  هاآنارد بدین معنی که عضو د
دارند. هر چند ارائه چنین تعریفی مفصل موسوم  راسازمانو یا حتی حق تعطیلی  سازمان

 تر شدن نیاز به توضیحات چندی هم دارد.نیست ولی به نظر ما این تعریف برای کامل
Schwarzenberger ,1967, p: 173)) 
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 المللیبینهای  سازمانب: اعمال کشور ها به حساب  
و ساختارهای  هاناپوشی برای تمامی ارگتوان با کمی چشممی را سازمانهر چند لفظ عام 

المللی تا رسیدن به مرحله ی بینهاناالمللی و حتی فراملی به کار برد. لیکن ارگبین
اند. از زمانی که روابط ا پشت سر گذاشتهی و حتی گذشتن از آن، مراحل چندی ر سازمان

المللی راند. توان سخن از ایجاد علوم و اطالعات بینالمللی وجود داشته است میبین
ی با حالت عمومی و هاسازمانالمللی دولتی نیز در دیدی کلی به ی بینهاسازمان
ی هانسازماشود. عدم توفیق ی با اختیارات تخصصی و فنی تقسیم میهاسازمان

ی هاسازمانالمللی عام موجب شد تا کشورها یک بار دیگر به تجربه سابق یعنی بین
ای در برابر ی منطقههاسازماناین سنت الکائیستی موجب ایجاد  ،ای تمایل بیابندمنطقه

ی جهانی در کنار نوع فنی و تخصصی هاسازمان ی جهانی شد. در این تقسیمهاسازمان
نیز برخالف انواع دیگر با حالتی عمومی و باز  هاسازمانگیرد. برخی ی قرار میو منطقه
نمایند. به نحوی بسته و محدود عمل می هاسازمانبرخی  هاآنکنند و در مقابل عمل می

ی بسته فرصت عضویت را به همه کشورها قائل نیستند بلکه محدودی از هاسازمان
یی، اقتصادی و از این قبیل عضویت در کشورها با داشتن شرایط خاص عقیدتی، جغرافیا

 (.ibid)نوع اخیر را دارند 
 نتیجه گیری

ها تحمیل الملل به دولتالمللی تکلیفی است که به موجب حقوق بینمسئولیت بین
الملل، ناشی از عمل یا گردد، تا هر دولت خساراتی را که بر اثر نقض قواعد حقوق بینمی

ف به دولت دیگر وارد کرده، جبران نماید. هدف این دادن تکلیاش در انجامخودداری
یافته های این تحقیق نشان  است. دولت ها المللیبینولیت ئتحقیق، شناخت موجبات مس

ی، نقض یک تعهد الزام آور موجب المللبیندهد که در هر نظام حقوقی، ملی یا می
، نهاد مسئولیت مللالبیندر حقوق  المللیبینولیت ئمسئولیت حقوقی است. موجبات مس

ی، المللبینی دولت از اهمّیت و نقش ویژه ای برخوردار است، چه این که مسئولیت المللبین
به شمار رفته و ناشی از این عقیده عمومی است  المللبینمکانیسم تنظیم کننده حقوق 

 ؛ یعنی مسئولیت در قبال صالحیت و اختیاری است«قدرت بدون مسئولیت وجود ندارد»که 
دارند و هر دولتی به صرف ارتکاب عمل خالف  المللبینکه دولت ها به موجب حقوق 

ی اصلی است که المللبینگردد. مسئولیت ی میالمللبیندارای مسئولیت  المللبینحقوق 
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دهد، به گونه ای که بی اعتنایی به آن موجب تضعیف را تشکیل می المللبینارکان نظام 
 یک که هنگامی می گردد. المللبیند تزلزل و بی ثباتی در روابط و ایجا المللبینحقوق 

 سازمان آن تنها دهد،می انجام را المللیبین متخلفانه عمل یک المللیبین سازمان
 وجه هیچ به سازمان یاعضا و  خسارت جبران به ملزم و مسئولیت متحمل المللیبین

 ضعیفی بسیار جایگاه از المللبین قحقو در امروزه نظریه این شوند. نمی مسئول تلقی
 با سازمان یک عضو یها دولت یموارد در که است کرده رویه ثابت زیرا است برخوردار

 از سازمان فریب و مساعدت، و کمک هدایت، اجبار، و کنترل همچون اعمالی انجام
 به راسازمان و نموده سوء استفاده المللیبین یها سازمان مستقل حقوقی شخصیت

 در المللبینحقوق  کمیسیون .اند داده قرار خود متخلفانه اعمال برابر در یسپر  نوانع
 است، نموده احصاء را اعمال این م2011 سال در المللیبین یها سازمان مسئولیت طرح

 مستقل حقوقی شخصیت یلوا تحت وجه هیچ به دیگر سازمان عضو دول طریق، از این تا
 باعث طرح این اما است وارد یبسیار  انتقادات طرح این به چند هر .قرار نگیرند سازمان

 حقوق در المللیبین یها سازمان یاعضا دانستن مسئول در یجدید  افق که است شده
 .گیرد قرار گشایش مورد المللبین

بشردوستانه کشورها را  المللبیننتیجه گرفت نقض اصول حقوق  توانمیبه طور کلی 
. در صورت احراز نقض این اصول، فارغ از اینکه نقض نمایدمی یالمللبیندارای مسئولیت 

نقض شده اند یا اینکه در حقیقت نقض تعهد  المللیبیناین اصول به عنوان قواعد عرفی 
بشردوستانه را تدوین  المللبینناشی از کنوانسیونی است که پاره ای از اصول عرفی حقوق 

دولت ناقض اعمال  المللیبینط به مسئولیت جدید مربو المللیبیننموده است، شرایط 
در رابطه  م1949به کنوانسیون های چهارگانه ژنو  مسألهشود و پر واضح است که این می

کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته اند  ییابد. تعداد زیادبا حقوق جنگ نیز تسری می
بر اهمیتی که جامعه و اساس عرفی و الزم االجرای قواعد آن خود دلیل محکمی است 

ها تا دولت المللیبینمسئولیت  .جهانی و وجدان عمومی بر رعایت اصول آن قائل است
جایی سنگین است که منجر به دخالت نظامی ناتو یا گسترش تئوری مداخله بشردوستانه 

ها الملل به دولتالمللی تکلیفی است که به موجب حقوق بینمسئولیت بین .شده است
الملل، ناشی از گردد، تا هر دولت خساراتی را که بر اثر نقض قواعد حقوق بینتحمیل می

 دادن تکلیف به دولت دیگر وارد کرده، جبران نماید. اش در انجامعمل یا خودداری
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 کوین جستاری در بیت
            ۱ 1  مهدی حسنی

 چکیده
ی پولی برخوردار نیست و هیچ ضمانتی از طرف دولت و بانک مرکزی بیت کوین از پشتوانه

است که سپرده بانکی و بانک مرکزی معنی ندارد به ندارد و کاماّل یک پول غیر متمرکز 
توان بعد از انجام دادن این رسد. بیت کوین را میکم نظیر به نظر میکه همین دالیل است 

دو پروسه، نخست ماینینگ که همان پروسه حل مسائل ریاضی است و دوم تراکنش که 
از مزایایی فراوانی  کویندست آورد. بیتهمان مبادله و معامله فرد با فرد است، به

کوین کاماًل رایگان است و تمام نرم افزارهای برنامه  برخورداراست؛ اشتراک در شبکه  بیت
کوین دارد شکل رایگان دانلود کرد. از طرف دیگر مزیت مهم که بیتتوان بهکوین را میبیت

های که تطوری است که انتقاالت پول نسبت به بانک خیلی کم هزینه است. با تمام مزی
ست؛ مشکالت عمده ناز  مشکالت دا وین را خالیکتوان بیتبیت کوین دارد باز هم نمی

شود که حریم که این خود باعث میکوین س بودن افراد در سیستم بیتکوین ناشنای بیت
خصوصی و اطالعات از فرد مشخص در دسترس نباشد که در نهایت ناشناس بودن افراد 

طالعات اشخاص و افراد باعث نقل و انتقاالت پول گروه های و در دسترس نبودن ا
کوین دارد؛ قدیمی بودن تکنالوژی و تروریستی خواهد شد. مشکالت دیگری که بیت

شود نوسانات ارزی است. در ارتباط حالل و حرام بودن خرید و فروش که سود حاصل می
توان از ٌبعد قاعد رده اند. اما میهنوز مراجع تقلید و مراکز فقهی اعالم قوانین و مقررات نک

 کوین را مورد  واکاوی و کنکاش قرار داد.غرر  و ٌبعد ربا، بیت
 .کوین، ماینینگ، تراکنش ها، مالیت اعتباریبیت: کلید واژ ها

 
 
 

                                                           
 .()عالمللی اهل بیت دانشگاه بین –دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته اقتصاد اسالمی  - 1
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 مقدمه
پشتوانه است. های مشابه پول بیکوین یک ارز رمزی و نظام پرداخت جهانی با کارکردبیت 

کوین منوط به دارای یک جایگاه حقوقی است و جایگاه حقوقی ارز بیت اما پول بودن
کوین را به عنوان پول رسمیت شناختن و طرح قوانین  است. لذا؛ تا کنون هیچ دولتی بیت

کوین تاکید به رسمیت نشناخته است. دولت های آمریکا، چین و آلمان بر کاال بودن بیت
تواند به عنوان ابزار استفاده شود. است که میکاالیی کوین در نظام حقوقی آلماندارد؛ بیت

کوین نخستین پول دیجیتالی نامتمرکز است، چرا که سیستم آن بدون بانک مرکزی یا بیت
کند. این شبکه همتا به همتا است و تراکنش ها مستقیمًا و بدون مسئول مرکزی کار می

رمزگذاری این تراکنش ها را بازبینی شود. گروه ها از طریق واسطه بین کاربران انجام می
شود ضبط کرده و در یک دفترکل توزیع شده عمومی که به آن زنجیره بلوکی گفته می

کوین را شخص و یا گروهی از اشخاص ناشناس تحت نام ساتوشی ناکاموتو ند. بیتنکمی
ال گذشته به عنوان یک نرم افزار متن باز عرضه کردند. در چند س م2009اختراع و در سال 

کوین در بازار های جهانی از چند صدم دالر به چند هزار دالر افزایش یافته است. ارزش بیت
، مزایا و مشکالت آن خواهیم کوین، شکل و علل پیدایشررسی بیتدر این مقاله به ب

 پرداخت. 
 

 گفتار اول: بیت کوین، شکل گیری و علل پیدایش آن
رول هیچ کسی نیست و از استقاللیت کامل ی است که تحت کنتکوین شبکهبیت  

توان بحران های مالی جهان دانست کوین را هم میبرخوردار است و علت شکل گیری بیت
 گیرد.که در این گفتار مفصل مورد بحث قرار می

 الف: تعریف بیت کوین 
مورد  کوین اساسًا پول مجازی است که در بستر اینترنیت به وجود آمده است، البتهبیت    

فروشان و مردم عادی به عنوان پرداخت  و دریافت راحت عالقه بسیاری از تجار، پرچون
توانید غذا خرید نمایید و پول در فضایی مجازی است. امروزه در بعضی کشورها شما می

کوین با حتی خرید روزانه خود را از سوپر مارکیت ها انجام دهید، با این حال مقایسه بیت
ند و یا یورو کوین بر خالف دالر، پوی کشور های مختلف مقدور نیست. بیتپول های سنت
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شود و به هیچ سیستم بانکی و بانک مرکز متصل نیست و انی نمیتوسط هیچ دولتی پشتیب
کوین در دنیایی امروزی است، چون این پول بر خالف پول این نکته یکی از جاذبه های بیت

توسط قدرت های بزرگ و بانک مرکزی را ندارد و فقط  های سنتی قابلیت کنترول و ردیابی
کوین دو مرحله اجرایی شود. بیتتوسط مسائل ریاضی و داده های هوشمند هدایت می

 دارد که به تحلیل هرکدام می پردازیم؛

 
 (Mining)ماینینگ -1

در لغت به معنی استخراج کردن از یک معدن است. ماینینگ در حوزه تجارت  ماینینگ
یک بخش جدا ناشدنی  و رودکترونیک به معنایی استخراج ارز های دیجیتالی به کار میال

کوین های دیجیتال مشابه آن است. پروسه ماینینگ استخراج بیتارز کهکوین است از بیت
ی است که افراد برای حل مسائل ریاضی شبکه این ارز دیجیتالی را پشت در واقع مرحله

که هم به صورت اتوماتیک برای پاداش به افراد که توانسته اند این گذارند و این شبسر می
کوین، دهد. امروزه با گسترش شبکه بیتکوین اختصاص میکنند بیتمسائل را حل

کوین قرار دارد و طی روی ماینرها یا همان استخراج کنندگان بیتهای جدیدی پیشچالش
که استخراج از معادن نیاز به ن طوری، هماگرددمیتر گذشت زمان پروسه ماینینگ سخت

مهارت و ابزار تخصصی دارد، ماینینگ ارز های دیجیتالی نیز نیاز مند مهارت منحصر به 
 .(Brito,2013, p 47) باشدمیفرد خود 
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 (Transaction )کوین تراکنش بیت  -2
تم هیچ عامل کوین یک سیستم مبادله غیرمتمرکز است؛ به این معنا که در این سیسبیت  

واسطه و تأیید کننده اعتبار )مقام پولی یا موسسه مالی( وجود ندارد و تمامی نقل و انتقاالت 
کوین دو مرحله دارد؛ مرحله اول انجام شود. هر تراکنش بیتفرد انجام میصورت فرد به  به

را که به کوین مدنظر و مرحله دوم تأیید تراکنش است. در مرحله اول خریدار مقدار بیت
شود. برای کند و تراکنش انجام میصورت یک کد رمز است شخصًا به فروشنده منتقل می

چنین شود، مقدار مورد نیاز جهت انتقال و همافزار کیف پول خود می این کار فرد وارد نرم
شود. در مرحله دوم کند و با تأیید وی تراکنش انجام میکد رمزی فرد مدنظر را وارد می

ی تأیید تراکنش باید اطمینان حاصل شود که این پول قباًل توسط این فرد خرج نشده برا
شود. سابقه تمامی ها اعالم میباشد. برای این منظور تراکنش مورد نظر به تمامی گروه

طور مشترک و یکسان در اختیار تمامی  کوین بههای انجام شده در شبکه بیتتراکنش
کوین به دنبال تأیید صحت تراکنش ها با جستجو در سابقه بیتها قرار دارد. گروهگروه
چنین ها و همگردند. در صورت تأیید تراکنش توسط یک گروه این تأیید به همه گروهمی

رسد؛ در پایان تراکنش تأیید شده در شود و تراکنش به پایان میمبادله کنندگان اعالم می
کوین به این معناست سد. نوآوری بودن بیتر کوین به ثبت میسابقه مشترک شبکه بیت

کوتاهی از یک ایده به یك پول  را در مدت نسبتاً اند آن پدید آورندگان آن توانسته  که
 .(Wiley ,2016,  p.89)دیجیتال در دنیای اقتصاد و مراکز سیاست پژوهشی مبدل کنند
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 کوینب: شکل گیری و پیدایش بیت 
کوین در اینترنت منتشر شده امی است که به عنوان مخترع بیتساتوشی ناکاموتو؛ این ن   

معلوم است. بسیاری باور دارند که او یک شخص ا هویت واقعی او هنوز مجهول و نااست ام
کوین را به وجود نیست بلکه یک گروه برنامه نویسی بزرگ و با مهارت باالی است که بیت

توسط ساتوشی ناکاموتو در یک  م2009کوین در سالآورده اند. مشخصات اولین بیت
موکول م، 2010فهرست ایمیل رمزنگاری شده، منتشر شد. ناکاموتو پروژه را به اواخر سال 

گفت او دیگر هم یک ایمیلی از سوی ساتوشی ارسال شده که می م،2011کرد و در سال 
ا به حال کوین دست کشیده است و به پروژه های دیگر تمایل پیدا نموده است. تاز بیت

افرادی زیادی به عنوان ناکاموتو مطرح شده اند که همگی به طور رسمی این امر را انکار 
 64توان گفت جالب ترین مورد پیرمردیکرده اند.  یکی از معروف ترین موارد و حتی می

ساله است بنام دوریان که بنام ناکاموتوی اصلی از طرف نشریه نیوز ویک معرفی شده بود 
جام دوریان انکار کرد و گفت هیچ ارتباطی به ناکاموتو ندارد و از نشریه نیوز ویک که، سران

در تحقیقات مشترک توسط وایرد گیزومودو گفته شده که  م2015شکایت کرد. در دسامبر 
کوین ممکن است گریگ رایت مهندس کامپیوتر و بازرگانی استرالیایی مخترع سیستم بیت

گیریگ رایت ادعا کرد که همان ساتوشی است. بی بی سی  م2016می  2باشد. در تاریخ 
طبق مقاالت منتشر شده توسط وی توانسته یک پیام را توسط کلید خصوصی مربوط به 

کوین هم ی انجمن بیتکوین امضاء کند، برخی از اعضای برجستهاولین تراکنش بیت
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رای حفاظت از حریم ادعای او را تائید کردند. رایت دلیل افشای هویت واقعی خود را ب
یانش بیان کرد. سه روز پس از این که گریگ رایت ادعا کرد که همان شخصی اطراف

اش اعالم کرد که مدرک دیگری ساتوشی است، از انظار عمومی پنهان شد او در وبالگ
خود نخواهد آورد. رایت با بیان این که ادعاهای فوق العاده اثبات های  یبرای اثبات ادعا
طلبند، وعده داده بود که دالیل محکم برای اثبات ادعای خود خواهد آورد. فوق العاده می

اما به جای آن او تمام پست های قبلی وبالگ اش را پاک کرد و مطلبی به عنوان)متأسفم( 
قدر قوی نیست که بتواند ادعای خود را اثبات کند. نوشت، او در این پست بیان کرد که آن

کوین که از او حمایت کرده بودند عذر خواهی کرد. او عضای برجسته بیتچنین از اهم
نوشت: امیدوارم اعتبار شان با عمل وی خدشه دار نشود. اظهارات عمومی او در نگاه اول 

ن ارسید، اما بررسی دقیق مدارک او نشان داد امضای که او به عنو ثابت کننده به نظر می
یک صفحه ویب کاپی شده بود. رایت هم اکنون ناپدید  امضای ساتوشی ارایه داده بود از

ای برای اثبات ادعای خود کند در حالی که اقداماتی شده است بدون این که تالش ساده
توانست ثابت کند که ساتوشی است. در این می هاآنی وجود داشت تا رایت از طریق ساده

به خود جلب کرد. هویت ناشناخته میان تنها دست آورد رایت این بود که توجه بسیاری را 
شود که یکی از دالیل آن و برداشت نادرست از متن باز ساتوشی باعث نگرانی های می

را باز بینی کرده یا تواند کد آنگردد. این که هر توسعه دهنده میکوین بر میبودن بیت
امنیت از ویژگی کوین مخصوص خودش را بسازد. تغییرات در آن ایجاد کند یا نرم افزار بیت

کوین نیست و درست های مهمی نرم افزار متن باز است، هیچ کس مالک شبکه بیت
کوین کاربرد کنند. بیترا کنترول میکوین هستند که آنهمانند ایمیل این کاربران بیت

 توان یافت.های جالبی دارد که در هیچ کدام از سیستم های پرداخت دیگری نمی
 م2008گونه است که در سال کوین اینگیری بیتن دالیل شکلتریبا این حال، مهم

کوین پرداخته شده بود. ناکوموتو ساتوشی دست به انتشار سندی زد که به علت پیدایش بیت
ها و فساد در بانی دولتیرا نتیجه نظارت و پشت م 2008در این سند بحران مالی سال

یجاد انگیزه در اختراع یک پول جدید ی اسیستم بانکی دانسته و این مشکالت را بهانه
تواند برای شهروندان عادی دنیایی داند که میتر میکوین را پول خالصدانست. امروز بیت

کند و نه این که به عنوان اهرام فشار توسط دولت ها و بر علیه به هم پیوسته بهتر عمل
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کوین را نامه کاربردی بیتساتوشی اولین بر  م2009افراد مورد استفاد قرار بگیرد. در سال 
کوین در سر زبان کوین ها به چرخه افتادند و بعد از آن کلمه بیتمنتشر کرد و نخستین بیت

 مردم بود و مانند ویروس در سراسر جهان گسترش یافت که در پیشینه ذکر گردیده است.

 ی آن وم: استفاده از بیت کوین و مزایاگفتار د
تواند در هر کجایی جهان که باشد ارسال و هر موقع از زمان می آزادی پرداخت وجه، در    

توانید دریافت کنید و شبکه کوین هر مبلغ که نیاز داشته باشید میدریافت گردد. در بیت
دهد که پول خود را کنترول و بررسی نمایند؛ کوین به کاربران خود این اجازه را میبیت

ل دقیق ای پول خود که همان وایلیت است از کنترو تواند از کیف هکوین میکاربران بیت
 کوین و مزایای استفاده از آندر این گفتار نحوه استفاده از بیت .و پیشرفته برخوردار باشد

 گیرد.مورد بحث قرار می
 

 الف: اسباب نیاز برای استفاد از بیت کوین
پول است نیاز دارید. موارد کوین که کیف کوین به یک نرم افزار بیتبرای استفاد از بیت    

 ذیل را در این زمینه مورد توجه قرار دهید؛
 (wallet (کیف پول  -1

این کیف پول باقی مانده حساب شما را محاسبه، رمزگذاری و به روی کامپیوتر شخصی و 
 کند.یا گوشی همرا ه شما نگهداری می

 کیف پول خود را ایمن کنید -2
کنید همان قدر یا حتی بیشتر از معمولی خود احتیاط میهمان قدر که در مورد کیف پول 

 کوین دقت داشته باشید.آن در مورد بیت
 .مقادیر کم برای استفاده های روزمره در کیف پول خود قرار دهید. -3
 از کیف پول تان نسخه پشتیبانی بگیرید. -4

ه باشید خواهید کردچه اگر کیف پول را رمز گذاریدر صورت داشتن نسخه پشتیبانی چنان
 , Tiler)مپیوتر یا گوشی همراه، پول خود را باز یابی کنیداست در صورت دزدیده شدن کتوان

2014,  p 19.) 
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 کیف پول را رمز گذاری کنید -5
ن حالی رمز گذاری کیف پول برای کمک به محافظت از شما در برابر دزدان است. در عی    

ر غیر دکنید هرگز گذر واژه خود را فراموش نکنید یای قوی استفاده مکه از یک گذر واژه
ای صورت پول خود را برای همیشه از دست خواهید داد. بر خالف بانک ها، گزینه هاین

 (.(Tiler , 2014,  p 21 کوین بسیار محدود استباز یابی گذر واژه در بیت
 داریدنرم افزار تان به روز نگه -6
تواند از مشکالت ناشی از دشواری های مختلف جلوگیری بروز رسانی های نرم افزار می 

کند. نصب بروز رسانی کند، امکانات جدیدی را در بردارد و به امنیت کیف پول تان کمک می
روی کمپیوتر یا گوشی تلفن همراه به منظوری ایمنی بیشتر ها برای تمامی نرم افزار ها به

 محیط کیف پول شما بسیار مهم است.
 

 کوینی بیتب: مزایا
 رایگان بودن  نرم افراز -1

افزار  کوین این است که عضویت در این شبکه کاماًل رایگان است؛ نرماولین مزیت بیت
صورت رایگان قابل دانلود است. مزیت مهم دیگر  کوین بهمورد نیاز برای استفاده از بیت

های انتقال یسه با دیگر روشو انتقال پول در مقا کوین در این زمینه هزینه پائین نقلبیت
های رایج نقل و انتقال توانایی ایجاد  است. نکته دیگر این است که در حالی که سیستم

محدودیت برای بعضی کشورها یا مناطق جغرافیایی را متناسب با اهداف خود دارد، امکان 
شبکه اینترنت  کوین وجود ندارد و برای همگان و در همه جا با استفاده ازمحدود کردن بیت

صورت کاماًل  امکان پذیر است. مزیت دیگر این است که افراد حاضر در این سیستم به
شود در عین طور عمومی اعالم میناشناس هستند، در حالی که تمامی تراکنش ها به 

طور کامل حفظ هماند. بنابراین، حریم خصوصی افراد بحال هویت افراد پنهان باقی می
چنان هم هاآنکوین و حفظ حریم خصوصی اس بودن افراد در سیستم بیتشود. ناشنمی

کوین نیز باشد، به تواند یک جنبه منفی برای بیتآید، میکه یک مزیت به شمار می
شویی، خرید و فروش مواد مخدر و نقل و کوین تبدیل به ابزاری برای پول که بیتطوری

 (.6، ص 1393)دعائی،های تروریستی شود انتقاالت مالی گروه
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2- P TO P (PEER TO PEERیا نظیر به نظیر ) 
کند که معماری این شبکه شبیه کار میp2p کوین بر پایه شبکه سیستم بیت  

های را مثل قوانین کپی هتواند آزادانه همه دادگذاری فایل است که مردم میاشتراک
کوین  قدیمی و ساده و در عین ستم بیتد. در واقع سینهمه را ارسال کن گذاری و یا کاپی 

ی در جهان وجود چیده است. به بیان دیگر، هیچ مرکز کامپیوتری ویژهحال پیشرفته و پی
کوین کوین را پردازش و ثبت کند، در عوض هر کاربر بیتیند مرتبط به بیتآندارد که تمام فر 

ها و ثبت داد و کوینیتبار پردازشی برای تولید بی است که مجموعًا خود بخشی شبکه
کوین است که هیچ کند. همین حالت غیرمتمرکز بودن بیتها را اداره میستد های آن

دولتی نتوانسته در آن مداخله و قانون و مقررات وضع کند اما؛ قبل از استفاده کاربران از 
لکه از شبکه کوین استخراج گردد نه مانند نفت و یا طال از اعماق زمین بکوین باید بیتبیت

کوین را تواند استخراج بیتمپیوتری؛ هر کامپیوتری که به شبکه وصل است  میاهای ک
مپیوترها در شبکه باید یک مقدار کاری انجام اکوین تمام کشروع نماید و برای استخراج بیت

شود. این کوین است که در کیف پول شان ثبت میشان همان بیتدهد که پاداش کاری
که معلوم نیست در کدام گوشه جهان و کمپنی واقع شده اند شامل مقادیر  مپیوتر هااک

مپیوتر که در شبکه وصل است و یک بسته ابسیار از اعمال ریاضی اند و هر صاحب ک
گردد و این کوین در حساب و یا همان کیف پول شان وارد میریاضی را حل کرده باشد بیت

ست؛ یعنی هر که مسائل ریاضی حل کند روند به یک شکل مسابقه دویش مبدل شده ا
گردد نکته مهم این است که مقدار دقیق کاری که برای کوین در کیف شان واریز میبیت

کوین انجام دهیم معلوم نیست و خود شبکه به طوری خود کار اندازه کاری را برای یک بیت
یستم با نرخ کوین های موجود در سکند که همه بیتکوین را طوری تنظیم مییک بیت

کوین به یک میلیون برسد. یک نواخت و از پیش تعیین شده افزایش یابد و نهایتًا رقم بیت
به ازای هر  م2017کوین قابل تولید بود و در سال بیت 25در هر ده دقیقه  2016در سال 

صدم در هر ده دقیقه خواهد رسید. پیش  6.25به   2020رسید و در سال 12.5دقیقه  ده
کوین های باقی مانده استخراج و بعد از میالدی کل بیت 2040شود که تا سال می بینی

 (.(Brian,2016,p53  آن این تعداد ثابت خواهد ماند
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 کوین در اقتصادج:  کاربرد بیت
عنوان کوین سرمایه دیجیتال است که توسط مخترع آن، ساتوشی، طراحی شده و بهبیت    

کنند مانند: پول دیجیتال، کوین به عبارت دیگر نیز استفاده میبیتکند. از یک ارز کار می
شود. در پاسخ پول خرد دیجیتال، ارز مجازی، ارز الکترونیکی یا ارز رمزنگاری شده اشاره می

کوین ارز است یا نه؟ هنوز چون و چرایی های وجود دارد. با توجه به این پرسش که آیا بیت
کوین سه ویژگی مهم ، بیتم2015اکنومیست در جوالی به مقاالت منتشر شده توسط 

آید ثانیًا، عرضه محدود دارد و ثالثًا، به آسانی یک ارز را دارد که اواًل، سخت به دست می
دانان پول را واحدی برای اندازه گیری تولید و واحدی برای  قابل بازبینی است. اقتصاد

کوین تمام این معیار ها را دارد. رند که بیتکنند و توافق داذخیره ارزش اقتصادی تعریف می
که بیش از عنوان یک ابزار مبادله و بهترین نحو عمل کرده است، به طوریکوین بهبیت

و سرمایه گذاری نموده اند. از  کوین را پذیرفته اندبیت م،2015صد هزار تاجر تا فبروری 
کرد را، محدود کرده است. عمل الت نظیر نوسانات زیاد بازارکوین مشک، بیتم2014مارچ 

کوین کوین به یک عنوان یک فروشگاه پایدار و استفاده پرچون فروشان که بیتبیت
  Dodge)پذیرند از ارز های دیگر بعنوان واحد اصلی حساب خود را متحمل شده استمی

,2016  p.10).  مورد کوین را در اقتصاد کاربرد بیت توانمیبا درنظر داشت بحث فوق الذکر
 تحلیل قرارداد؛

 استفاده عمومی -1
در گردش ثبت شد. بر اساس پژوهش  کوینتقریبًا دوازده میلیون بیت م2013در دسامبر      

میلیون کاربر  5.9میلیون و  2.9تولید شده است بین  م2017های کمبریج در سال 
یف پولی رمزنگاری کنند، یک طکوین استفاده میاز بیت هاآنمنحصر به فرد که بسیاری از 

از سه هزار   م2013طوری قابل توجهی از سال کوین بهشده دارند. تعدادی کاربران بیت
تعدادی  م2014نفر به بیش از یک میلیون رشد کرده است. پذیرش توسط بازرگانان در سال 

ده طور معمول توسط پردازنکوین را پذیرفتند به بیش از صد هزار نفر رسید. بهتجار که بیت
شود؛ این در حالی است که کار مزد کارت اعتباری کارمزدی بین دو تا سه در صد کسر می

کوین صفر تا دو در صد است. برخی از نامزدهای سیاسی ایاالت متحده، از استفاده از بیت
کوین را خواهد پذیرفت. در جمله نامزد شهری نیویورک کیف کرزون گفته که کمپاین بیت

دانشگاه نکوزیا به عنوان اولین دانشگاه برای اولین بار در جهان  م2013اواخر سال 
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چنان شروع به ارایه یک برنامه تحصیلی در مطالعه ارزهای کوین را پذیرفت و همبیت
 (.Mude,2015, P.43)دیجیتال کرد

 کوین سرمایه گذاری در بیت -2
رابر تورم باال خریداری کرده کوین را برای حفاظت از پس انداز در بها بیتبرخی ارژانتینی 

کوین در قبرس به بحرانی مالی قبرس، خرید بیت م،2013تا  2012اند یا در طول سال 
شدن حساب های پس انداز یا مشمول مالیات شدن آنان افزایش یافت.  هدلیل  مصادر 

کوین است. تنظیم اولین صندوق روش دیگری از سرمایه گذاری استفاده از صندوق بیت
رخ داد و توسط کمیسیون خدمات مالی  م2014وین در نیوجرسی در ماه جوالی سال کبیت

نیوجرسی تائید شد. فوربس شروع به نشر استدالل به نفع سرمایه گذاری در این زمینه از 
م یداری اروپا و سامان تنظبانک م2014و  2013کرده است. در سال  م2015دسامبر 

خود نظارتی ایالت متحده هشدار داد که  مانساز(، یک FINRAمقررات صنعت مالی )
که البته ما این ریسک را از منظر قاعده فقهی کوین ریسک استسرمایه گذاری در بیت

را بهترین سرمایه گذاری سال کوین غرر خواهیم بحث کرد. فوربس بیتتحت عنوان 
سرمایه گذاری  کوین را یکی از بد ترینبلوبرگ بیت م2014گذاری کرد. در سال نامم 2013

بیت کوین در صدر جدول ارز بلومبرگ قرار  م،2015با این حال در سال  .های سال نامید
کوین با حدود دو صدو پنچاه کیف پولی بیت م2013گرفت. به گزارش بلومبرگ در سال 

های بیت کوین نامشخص کوین وجود داشت. تعداد میلیونربیش از یک میلیون دالر بیت
 (.   Calassen, 2016, p.13)تواند بیش از یک کیف داشته باشد رد میاست زیرا هر ف

 

 گفتار سوم: مشکالت بیت کوین
شود که در مقابل کوین هنوز نسخه بتا است و موارد ناقص در آن دیده مینرم افزار بیت   

ار چنین از نوسانات ارز نیز متأثیر اند. اگر انتظسرویس های جدید در حال توسعه اند و هم
سقوط قیمت ها برود مردم خرید را به آینده موکول خواهند کرد تا از قیمت های کمتر از 

شود. در ذیل به نواقص و کوین بحث میآینده بهره ببرند که در قسمت موارد مهم بیت
 شود؛کوین پرداخته میمشکالت بیت
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 الف: تکنولوژی قدیمی
کوین توان به قدیمی بودن تکنالوژی بیتیکوین مترین مشکالت امروزه بیتاز مهم     

کوین گردیده تا گروهای با ایجاد هارد فوری مانند بیتاشاره کرد. این قدیمی بودن باعث
کوین کشف و سعی در جبران این عقب ماندگی و حتی تالش برای جایگزین کردن بیت

ی تائید تراکنش توان به طوالنی بودن مدت زمانداشته باشند. از جمله این مشکالت می
 کوین  قلم زد.سناک بیتهای رایگان بعضًا گران و گاهی تر حد اقل ده دقیقه و کارمزد 

 

 ب:نوسانات ارز
شود به کوین گاهی باعث ایجاد عرق سرد بر پیشانی سرمایه گذاران مینوسانات بیت

زایش پیدا کند و در کسری از ثانیه ها مجددًا صد دالر افکه گاهی ناگهانی سقوط میطوری
کوین کمی پایدار تر بیت م2014کند. با توجه به روز نامه ژورنال وال استریت، در اپریل می

کوین برای اولین بار از ارزش قیمت یک بیت م2015رسید. در سوم مارچ از طال به نظر می
کوین هزار دالر بود و در قیمت تقریبی بیت م2015هر انس طال پیشی گرفت در جوالی 

طی یازده ماه قیمت آن تقریبًا ده برابر شد. قیمت این ارز دیجیتالی  م2015بر دسام
چنان افزایش یافت تا به باالترین قیمت خود یعنی بیش از ده هزار دالر رسید که هم

بالفاصله در کمتر از بیست چهار ساعت با بیست در صد کاهش ارزش روبرو شد و ارزش 
رد و بعد از کش و قوس های فراوان نامعلوم قیمت های آن ده هزار دالر کاهش پیدا ک

از  به باالترین حد خود یعنی هجده هزار دالر رسید و بعد م2017کوین در آخر سال بیت
 (.LO, 2016,p.8)ِسنت رسید6.56471طی دو ماه بعد قیمت آن به یک سوم خود؛ یعنی 

 
     ج: فعالیت غیرقانونی 

است؛   صورتاینرسد باید گفت که واقعًا به به نظر می کوین کم آشوب طلبانهسیستم بیت   
کوین روش است برای روش دور زدن روش های سنتی  که متضمین نظارت دولت و بیت

شود وارد شرط بندی های آنالین کوین میاست. با بیت هاآندست کاری عرضه پول توسط 
بود که یک   silk roadکوین هسته سایت که بیتشد بدون دخالت هیچ دولتی و یا این

رفت و یا ویب بازار سیاه از جمله برای خرید دارو های غیر قانونی و مواد مخدر  به شمار می
کوین خریداری کرد و توان انواع سالح خیلی راحت با بیتسایت وارمیری که در آن می
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ر آن که امکان خرید هر چیز قابل تصور د  Black Markel Reloadedچنان ویب سایت هم
کاران، آدم کشان و که معلوم است خالفطوریخریداری کرد. همان  توانمیوجود دارد، 

پردازد کوین و از طریق داک ویب به خرید و فروش مرگ میچیان مواد مخدر با بیتقاچاق
گذراند. ولی ناشناخته ماندن که جاسوسان با این پول مجازی امور زندگانی خود را میو یا این

کوین از جذابیت های آن است که بسیاری ت کننده و دریافت کننده پول توسط بیتپرداخ
کوین این پول مجازی از افراد معمولی هم به جمع کردن و سرمایه گذاری و یا استخراج بیت

شویان از این گزینه استفاده پردازد. کالهبرداران خالف کنندگان، قاچاق بران و پولمی
  کند.ات فرار میکرده و از پرداخت مالی

کنند تا شهروندان از پرداخت مالیات نگریزند و مسلم است که دولت ها هر کاری می
مبارزات آنالین و یا داک ویب در همین راستا است. با وجود این جنبه های سیاه و البته  

کوین به زندگی خود ادامه داده است و بسیاری از نوسانات شدید جالب است که بدانید بیت
با این شگفتی رو به رو کرده که در آینده چه اتفاق برای  را ناقتصاد دانان و صاحب نظر ا

 (.Brian,2016,p.88)کوین خواهد افتادبیت

 گفتار چهارم : ابعاد فقهی بیت کوین
کوین یکی از واقعیت های عصر حاضر در نظام اقتصادی است پول مجازی از جمله بیت    

دها و مخاطرات مربوط به خود را برای سیستم اقتصادی کشور که در کنار فرصت ها، تهدی
گاهانه نهاد چه که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد  بر خورد آ آن ،ها به همراه دارد اما

برای ملت  راآنابعاد فقهی  به ویژه مراکز فقهی که فعاالنه  است های حکومتی و دولتی 
 کنیم.رخی از ابعاد آن از بعد قواعد فقهی مورد اشاره میواضح و روشن ارایه نماید که بر ب

 

 کوینالف: مالیت اعتباری بیت 
 این  شود، در جا که در مباحث مالکیت عمدتًا در باره مسائل مال و مالیت بحث میاز آن  
، کنیم. مالیت یا ارزشقسمت مفهوم مال و مالیت را از دیدگاه فقهی و اقتصادی بررسی می 

نامند. ی است مال میتر از مال است و هرکاال و شیئی را که دارای ارزش مبادلهعاممفهوم 
از این رو در فقه مال چنین تعریف شده است که "مال چیز است که مورد رغبت و تقاضای 

ی که حاضر باشند در مقابل آن عوضی بپردازند". مال یک اعتبار عقال باشد، به گونه
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گیرد، به گونه که سبب پیدایش میل دار بودن یک چیز نشأت میعقالیی است که از فایده 
 (.88،ص 1395)کرمی،گیرندگردد؛ و نسبت به آن از یک دیگر پیشی میو تقاضای مردم می

کوین را از این جناح مورد بررسی و تحت غور قرار توان ارزش و یا مالیت بیتبنابراین، می
را یا باید به خاطر یک اعتماد و وده و ارزش آنکوین یک مالیت اعتباری بداد. مالیت بیت

چیده ریاضیات بدانیم که در اقبال عمومی برای پذیرش آن بدانیم و یا به آن لوگاریتم پی
کوین شده است و در هر دو صورت مالیت آن اعتباری خواهد نهایت منجر به مالیت بیت

های الکترونیکی که  مروزی و پولهای ابود. اما نکته قابل توجه این است که در اسکناس 
شود، پشتوانه خلق پول و اعتبار پولی، توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت انجام می

ها و سایر عوامل دیگر، در اعتبار  اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی دولت
شکل توانند بهمیها ن ها اثرگذار هستند و به عبارت دیگر، دولت کردن مالیت این نوع پول

مداوم بدون توجه به مسایل اقتصادی عالم واقع، مانند قدرت اقتصادی، بدون محدودیت 
ارزش شده و نظام اقتصادی کشور را پول بی صورتاینخلق پول انجام دهند زیرا؛ در 

ها، ما به ازایی ارزش حقیقی در نظام فروپاشی خواهد کرد. لذا ارزش اعتباری این نوع پول 
کوین مفهوم پشتوانه و مالیت اعتباری های مجازی مانند بیت قتصادی دارد. ولی در پولا

ها به ازایی ارزش حقیقی آن . زیرا، ارزش اعتباری این نوع پول شودمیماهیتًا متفاوت 
که اعتبار پول های مجازی در چون اینمشخص نیست و از لحاظ اسالمی سواالتی هم

یا این نوع اعتبارات مبنای شرعی و عقلی دارد و یا آیا تناسب بین عالم واقع از چیست و آ
شود که ها وجود دارد؟بنابراین، با این بیان مشخص میارزش واقعی و اسمی این نوع پول

توان احکام طال و اسکناس کوین ماهیت متفاوتی از طال و حتی اسکناس دارد و نمیبیت
 .حکام مناسب آن هستیمکوین جاری کرد و نیازمند ارا در بیت

 

 

 کوین قیمتی و مثلی بودن بیت ب:
کوین مانند اسکناس دارای مالیت اعتباری که بیان شد از نظر مالیت، بیتطوری همان     

جهت که مالیت  است و اگر چه در اعتبار و ارزش واقعی آن اختالف وجود دارد؛ ولی از این
یمی بودن این مالیت با اسکناس به یک صورت در توانیم در مورد قآن اعتباری است، می

نظر بگیریم. شهید صدر با اتخاذ این نظر که اسکناس با پشتوانه قانونی یک مال مثلی 
های کاغذی اگرچه مال مثلی است، مثل آن، فقط همان کند: پولاست، چنین بیان می
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رو، کند. از اینمی مجسم و بیان راآنکاغذ نیست، بلکه هـر چیزی است که قیمت حقیقی 
را دریافت کرده چهگذاران قیمت حقیقی آنها به سپرده اگر بانک هنگام باز پرداخت سپرده

لذا با توجه به مثلی بودن  (.57، ص 1348)شهید صدر،است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است
چند کوین است، صاحب که صاحب مقداری از بیتگفت کسی توانمیهای اعتباری  پول

گوید من فالن مقدار که وقتی فردی میکماکان اینعدد در فضای مجازی نیست،
کوین دارم منظورش این نیست که من صاحب فالن اعداد و معادالت در حافظه بیت

مپیوتر ام هستم، بلکه منظورش این است که صاحب قدرت خرید این پول مجازی است اک
 .ورد بررسی قرار دادتوان مثلی بودن را در مورد آن مو می

 

 کوین ج: جبران ارزش پول در بیت
کوین یک مال مثلی است و مثلی قدرت خرید آن است. که اشاره شد بیتطوری همان     

 کوین موجه است. شهید صدر بهرفته بیت بنابراین، جبران ارزش و یا قدرت خرید از دست
پول را فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که بر داند، مثلیت که پول را مال مثلی می  رغم این

داند که قیمت بیند؛ بلکه افزون بر آن، مثل پول را چیزی می روی آن مکتوب است نمی
ای آن  یا ارزش مبادله« قدرت خرید»مجسم کند و قیمت حقیقی پول همان  راآنحقیقی 
 (.9، ص 1393میری،است )

 

 کوین د: ممنوعیت ربا و بیت
در لغت به معنای فزونی و افزایش است و در اصطالح فقهی نوعی اضافه و افزایش  ربا     

کند. ربا در فقه اسالم است که با شرایطی خاص یک طرف قرارداد از دیگری دریافت می
 دو نوع اند؛

 

 . ربا معاملی یا معاوضی1
شرایط قبلی  ی که در مبادله دو کاالی مثل هم کیلی و وزنی با پیشعبارت است از اضافه 

شود و یا این نوع ربا به هنگام مبادله دوکاالی هم جنس با یک دیگر و فزونی دریافت می
دهد. بنا براین، برای مثال اگر یک کیلو گندم را به دو کیلو یکی از آن دو بر دیگری رخ می

ه، گندم دیگر، یا یک کیلو گندم با یک کیلو و مبلغی پول ضمیمه مبادله شود، وجود اضاف
کند، گردد و نقد و نسیه بودن معامله در آن تفاوت نمیموجب ربوی شدن معامله می
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کوین معدود و حساب شونده است امکان ربای معاملی در بیت کوین منتفی که بیتطوری
 (.89،ص 1395)کرمی، شودمی

 

 . ربای قرضی2
شود که قرض گیرنده به خاطر قرضی که به آن مقدار اضافه بر مبلغ قرضی گفته می       
کوین نه از جنس کیل است و نه از بدیهی است که بیت .دهدگیرد به قرض دهنده میمی

قرض  کوین منتفی است. اماجنس موزون بلکه معدود بوده و امکان ربای معاملی در بیت 
رود، وع کاالها نیز به کار میل از نندارد و در غیر پو  اسکناس و پول اختصاص به ربوی

چه در عصر کنونی اختصاص به پول پیدا کرده است؛ و در میان کاالها نیز فرقی نیست گر 
تواند این اتفاق بیافتد. با توجه به کوین هم میکه کیلی و وزنی باشد یا نه  و در بیت بین آن

رده گزاری در آن معنایی ندارد از کوین یک پول غیر متمرکز بوده و بانک و سپکه بیت این
که رسد. از آن جایتر به نظر میهای بدون پشتوانه امروزی موجه  جهت نسبت به پول این

کوین در بانکداری و شود، بیتپول نقد با پشتوانه بانک مرکزی که به وسیله ربا حمایت می
توان به انکی. البته نمیمالی اسالمی مناسب تر خواهد بود به ویژه در تجارت های بدون ب

 (.90، ص 1395)کرمی، راحتی در مورد مسایل ربوی این نوع پول اظهار نظر نمود
 

 کوینهـ: ممنوعیت غرر  و بیت
اهل لغت غرر را به معنی خطر )ریسک(، نیرنگ و غفلت آورده اند. در معنی اول غرر یعنی   

آن چیز است که  عنی دوم غررشخصی، جان یا مال اش در معرض نابودی قرار دهد و در م
یده و باطنی ناپسند باشد. بر همین معنی اخیر است که دنیا متاع غرور دارای ظاهری پسند

 (.59،ص 1369)شهیدی، نامیده شده است
فرمایند: غرر عملی است که نقل شده است که می )ع(از حضرت امیر المومنین علی 

بیع غرری عبارت است از (. 84،ص1373ی، )محمد شخص با انجام آن از زیان در امان نباشد
نماییم به فریبند و دارای باطل مجهول است، ما اکتفا میبیعی که ظاهرش مشتری را می

کوین را در همین قالب توان بیتهمین معانی قاعده غرر و از جزئیات احتراز می کنیم و می
این پول به وجود آمده تا به کوین باید گفت؛ از زمانی که نیز قرار داد. در مورد غرر در بیت

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=149#1620
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=149#1620
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B6_%D8%B1%D8%A8%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B6_%D8%B1%D8%A8%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B6_%D8%B1%D8%A8%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3
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کوین هر بیت م،2013که در سال طوری  ثبات بوده است، بهامروز از لحاظ قیمت کاماًل بی 
دالر رسید. این  1150شد، اما با گذشت چند ماه به رقمی حدود دالر مبادله می 13با 

اواخر سال  که برای مثال درطوری شده است به های اخیر هم مشاهدهنوسانات در سال
( رسیده 2017دالر در ماه اخیر ) 4000دالر به رقمی نزدیک  1000از رقمی حدود  2016

کند. برخی کارشناسان هزار دالر را تجربه می 7بود و در حال حاضر نیز رقمی نزدیک به 
کوین گذاری بیت اند که قیمتمایه این قرار دادهکوین را دست این نوسان قیمت در بیت

عقالنی است و مبادالت آن غرری است. اما بسیاری از کارشناسان این نوسانات شدید  غیر
اواًل این نوسانات را به دلیل عرضه  هاآنکنند. را توجیه کرده و دو دلیل را برای آن ذکر می

ها و ثانیًا علت اصلی بازی دانند و نه ناشی از سفتهو تقاضای بازار ناشی از دالیل عقالیی می
که مدعی هستند که زمانی هاآنکنند. کوین با چوب دالر مطرح میدر سنجش بیترا 

هرحال  به .عنوان ارز مرجع قرار بگیرد، دیگر از این نوسانات خبری نخواهد بودکوین به بیت
کوین شود باید از میزان  خواهد وارد انجام معامله با بیتطبق متون اسالمی فردی که می

کوین مزایا و های بیتگذاری مطلع باشد، یعنی وی باید از پتانسیلمایه ریسک و آینده سر
کوین از حد به بیتمعایب آن باخبر بوده تا نا شناخته، نا مشخص و با خطر پذیری بیش 

از حدی داشته و کوین ریسک بیش حال بیت هر حال باید پذیرفت که تا به روی نیاورد. به
تواند منجر به غرر ریسکی که ریشه در دالیل عقالیی داشته میکه آیا اطالع از چنین این

 چنان جای بررسی دارد.شود و یا خیر هم

 نتیجه
چنین از بعد کوین و همدر این مقاله تالش بر این شد تا خواننده به تمام ابعاد مختلف بیت  

رسی شود. همان اختراع آن بر  کرده، آشنا شده و مبانی و تاریخ جاکه منابع یاریفقه تا آن
کوین در این چند سال وارد که در تاریخچه بیان شد پول مجازی و مخصوصًا بیتطوری

عرصه دنیایی اقتصاد شده اما هنوز به شکل فراگیر و جهان شمول مردم از آن استقبال 
نکرده و نگرفته است. مزایا و معایب این پول باعث شده دولت به فکر بیافتد تا این نوع پول 
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ه عنوان ارز رایج بپذیرد یا هم رد نماید. از طرف دیگر آینده این پول هنوز روشن نیست و را ب
در طی این سال ها که وارد بازار شده پول های دیگر نیز پا به عرصه وجود گذاشته که رقابت 
بین آن ها شدید تر شده و دولت ها به دنبال آن است که چگونه قوانین طرح کند و به روز 

کوین از  ریسک خیلی باال برخوردار است، دولت با تبیین جاکه تجارت با بیتآنکند، از 
کوین از جمله پدیده هایی است که چنین بیتقوانین، این پدیده را باید روشن نماید. هم

مراکز فقهی هنوز به طور جدی در بحث موضع شناسی آن رو نیاورده و به همین دلیل 
کوین یک مالیت بیتآن شکل نگرفته است از طرفی  احکام فقهی و شرعی متناسب با

یا باید به خاطر یک اعتماد و اقبال عمومی برای پذیرش  راآنمالیت اعتباری بوده وارزش 
کوین شده است،  چیده ریاضی که در نهایت منجر به مالیت بیتآن و یا به آن لوگاریتم پی

س موزون بلکه معدود بوده و امکان کوین نه از جنس کیل است و نه از جنبیت .  بدانیم
کوین توزیع ناعادالنه ثروت از جمله تهدیدهای بیت.کوین منتفی است ربای معاملی در بیت

برای نظام اقتصاد اسالمی است، چراکه در حال حاضر بیش از نیمی از حجم بازار این نوع 
 .شوندین تلقی میکوپول متعلق به افراد معدودی است که در واقع سهامداران اصلی بیت
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                                         بررسی اصول مشترک دموکراسی و نظام والیت فقیه

1عارف وفایی                                                                      ۱ 

 چکیده

غربی است و در حوزه فرهنگی و سیاسی حکومتی که یک نظام دموکراسی با توجه به این 
 غرب شکل گرفته و بیشتر از مبانی فکری غربی مانند، اومانیسم، لیبرالیسم و پوزیتیویسم

مبتنی بر مبانی و اصول که نظریه والیت فقیه  ه و تأثیر پذیرفته است، اما بازهم باتغذیه کرد
به وجود آمده و تکامل یافته است، وجوه  اعتقادی اسالمی و به ویژه ایدئولوژی شیعه

ای به تحلیل این پژوهش با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش مقایسه مشترک دارد. 
یافته های حاصل از . ه استدموکراسی و نظام والیت فقیه پرداخت و بررسی اصول مشترک

مطالعه متون مرتبط با موضوع بیانگر این واقعیت است که؛ دموکراسی به عنوان شیوه از 
حکومت داری با نظام والیت فقیه سازگاری دارد. بنابراین؛ مفاهیم مانند: آزادی، انتخابات، 

با اهداف ه های حکومت دموکراسی به شمار می رود؛ قانون، برابری و مشارکت که از مؤلف
و شیوه های مدیریت در نظام والیت فقیه همخوانی دارد، به همین دلیل اصول فوق به 

 عنوان ابزار و شیوه های مطلوب؛ در حکومت اسالمی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 

 بات، قانون و مشارکت. دموکراسی، والیت فقیه، آزادی، برابری، انتخا :واژگان کلیدی

 

                                                           
 .)ع( بیتدانشگاه بین المللی اهل –دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته روابط بین الملل  - 1
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 مقدمه
ای که گذرد، پدیدهها در روی زمین میحدود کم و بیش پنجاه قرن از پیدایش اولین دولت 

. تمدن با شکل گیری دولت شودمیدر میان جوامع انسانی از آن تحت عنوان تمدن یاد 
روابط های نخستین که از پیچیدگی کمتری برخوردار بودند، به هدف نظم بخشیدن به 

انسان ها به وجود آمد. در این دولت ها هدف محوری به دست آوردن قدرت و برقراری 
تسلط بر شهروندان بود، و به جای خدمت به مردم بیشتر به رفاه طبقه حاکم توجه صورت 

و از آن تحت عنوان فلسفه  باشدمیمی گرفت. اندیشه ها و نظریه های که معطوف به دولت 
چیزی حدود بیست و پنج قرن بعد از پیدایش اولین گونه های دولت  ،شودمیسیاسی یاد 

. اندیشه های سیاسی در مورد چگونگی روابط دولت با مردم، بقا و دوام شودمیمطرح 
طور مطرح نمودن نمونه های آرمانی از نوع نظام های سیاسی از دیگر حکومت ها و همین

  مباحث مورد عالقه فیلوسوفان به شمار می رفت.
از دوره باستان تا کنون شکل حکومت ها همیشه در حال تحول و دگرگونی بوده است، و 
تالش بشر برای به وجود آوردن دولت مطلوب که به بهترین وجه پاسخگوی نیاز های 
جوامع بشری باشد، در طول تاریخ ادامه داشته است. یکی از نتایج مهم این تالش ها به 

ی سیاسی است که هرکدام از خصوصیات ویژه در حکومت وجود آمدن انواع از نظام ها
. و بدون تردید تکامل دولت ها در مسیر تاریخ نتیجه تجربیات و باشدمیداری برخوردار 

. دانش که دولت ها را از دیکتاتوری و استبداد به باشدمیدست آوردهای دانش بشری 
لیت کارایی بیشتر به نفع کافه سوی نظام های مبتنی بر ارزشهای همگانی، پاسخگو و با قاب

ای مردم، جهت داده است.  یکی از نمونه های برجسته نظام های سیاسی که تاریخ 
. دموکراسی حکومت است که در آن همه باشدمیطوالنی نیز دارد، نظام دموکراسی 

شهروندان کشور، بدون مالحظه ویژگیهای قومی، زبانی، نژادی، مذهبی و طبقاتی از 
. به باشدمیمساوی در تصمیمات سیاسی مربوط به دولت شان برخوردار فرصت های 

که نقش مردم در انتخاب  شودمیعبارتی دیگر دموکراسی به نوع نظام سیاسی اطالق 
کارگزاران دولتی، چگونگی روابط حکومت با مردم و خالصه در تعیین سرنوشت خود شان، 

ار و قدرت اصلی در دست مردم است تعیین کننده است. در حکومت دموکراسی چون اختی
، از کارایی و مقبولیت باشدمیو حکومت نیز به نحوی پاسخ گوی اعمال خود در برابر مردم 

 . باشدمیبیشتر در میان روشنفکران و مردم جهان برخوردار 
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اندیشه حکومت دینی به این معنا که در سیستم حکومتی، قوانین الهی حاکم باشد و 
مجری قوانین الهی با اذن خداوند باشند، دارای پیشینه تاریخی دیرینه  رهبران جامعه،

است و قدمت آن به دوران پیامبران الهی می رسد. فرستادگانی که همواره توسط برخی از 
آنان چارچوب کلی نظریه حکومت دینی از طریق وحی بیان می شد و برای تحقق خارجی 

ان انجام می گرفت. که تشکیل حکومت آن در جامعه، کوشش های فراوانی توسط آن
(. نظریه 207: 1385پیامبر)ص( در مدینه یکی از نمونه های برجسته آن است)شاهدی، 

والیت فقیه که بعد از غیبت امام زمان)ع( حدود قرن چهارم هجری به نحوی در اندیشه 
( به 1357)ای فقها و اندیشمندان شیعه مطرح بوده و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران

گونه عملی روی صحنه سیاست آمد و حدود چهل سال تجربه عملی حکومت داری دارد. 
والیت فقیه نمونه جدیدی از نظام های سیاسی است که امروز در رقابت با نظام های مطرح 

که از یک طرف با استقبال مردم رو به رو بوده و دیگر قرار دارد، از همین جهت در حالی
فداران خویش قرار می گیرد، از طرف دیگر با مخالفان جدی از نظریه مورد حمایت طر 

پردازان، گروهها و عوام نیز در سراسر دنیا مواجه است. نظام والیت فقیه با توجه به اینکه 
از درون گفتمان سیاسی شیعه شکل گرفته، نظام مبتنی بر ارزشهای اسالمی است. 

و فرا طبیعی می گیرد، از همین جهت، شیوه  بنابراین، مشروعیت خود را از منابع دینی
زندگی و نحوه حکومت داری پیامبر)ص( اسالم و امامان معصوم)ع( را نمونه و الگوی 
حکومت داری در نظر می گیرند. حفظ ارزش های اسالمی، تکریم کرامت انسانی و اجرای 

ن یکی از اهداف . در کنار آباشدمیاحکام شرعی از وظایف اصلی نظام سیاسی والیت فقیه 
اساسی حکومت اسالمی ارایه خدمات متناسب با نیازهای مردم در جهت رفاه، پیشرفت و 

. خالصه کالم،  نظام باشدمی، گرددمیسعادت جامعه، که باعث رضایت و حمایت مردم 
والیت فقیه هم به رفاه و زندگی دنیوی و هم به کمال و سعادت اخروی شهروندانش می 

 اندیشد. 
. و یا به باشدمیمقاله به دنبال بررسی رابطه حکومت دموکراسی و نظام والیت فقیه این 

عبارت دقیق تر کوشش مقاله بر این است تا اصول مشترک دموکراسی و والیت فقیه را 
تشخیص داده و مورد بررسی قرار دهد. بنابراین سوال اصلی مقاله این است که: اصول 

والیت فقیه کدام ها اند؟ فرضیه مقاله نیز بیانگر این مشترک حکومت دموکراسی و نظام 
که نظام والیت فقیه به عالوه اینکه به سعادت اخروی و احترام به ارزش  باشدمیواقعیت 
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های اسالمی و انسانی توجه دارد، از قابلیت و توانایی الزم در جهت خدمت به مردم، رفاه 
بسیاری از ویژگیها و مؤلفه های دموکراسی . از همین جهت باشدمیو توسعه نیز برخوردار 

 مانند؛ آزادی، برابری، انتخابات، قانون مداری، مشارکت و... را نیز با خود دارد. 

 سازگاری دین با دموکراسی

قبل از اینکه وارد بحث اصلی مقاله یعنی بررسی اصول مشترک دموکراسی و نظام والیت   
سخ دهیم، که آیا دین با دموکراسی سازگاری دارد؟ پا مسألهفقیه شویم الزم است  به این 

در حقیقت این بحث پیش در آمد برای ورود به موضوع اصلی مقاله است. از دموکراسی و 
نظریه والیت فقیه برداشت ها و تفسیر های متفاوتی وجود دارد، و همین تفسیر های 

و نظریه والیت فقیه را مختلف در حالیکه از یک جهت برقرار کردن رابطه میان دموکراسی 
دشوار می سازد، از جانب دیگر تنوع تحلیل ها باعث انعطاف پذیری بیشتر دموکراسی و 

. اما در اینجا معنای مورد نظر ما از هردو رویکرد، برداشت های گرددمینظریه والیت فقیه 
 . باشدمیمسلط و متعارف 

فقهای معتقد به گرایش نصب و نخب  ارکان دموکراسی با توجه به نظر های منقول از آرای  
در نظریه الیت فقیه، قابلیت تحقق واقعی تر بر مبنای نظریه نخب دارد، زیرا در این نظریه 

. همچنین شودمیبر حقوق سیاسی و اجتماعی مردم و حق حاکمیت مردم بیشتر تأکید 
ضمن عقد  ند التزام به رعایت حقوق مدنی و سیاسی خود را به صورت شرطتوانمیمردم 

: 1395بیعت از ولی فقیه بخواهند و او را مکلف به اجرای آن کنند)مختاری و اسماعیلی، 
(. از نظر مجتهد شبستری مدعای اصلی مخالفان دینی دموکراسی این است 372 -371

که معنای دموکراسی، مردم ساالری است و مردم ساالری یعنی اصالت دادن به اراده انسان 
خداوند، مقدم داشتن قانون انسان بر قانون خداوند، این مبنای انسان محوری در برابر اراده 

است و با اسالم که بر اساس خدا محوری استوار است، سازگار نیست. دموکراسی در 
در برابر خدا قرار  راآنمواردی که حداقل قوانین قطعی از سوی خداوند معین شده است انس

ت ناصواب از دموکراسی استوار شده است:  این پرسش می دهد.  این مدعا بر برخی تصورا
بنیادین که انسان در مقام قانونگذار از ارزشها و قوانین الهی باید تبعیت کند نه به فلسفه 
حقوق و نه به فلسفه اخالق مرتبط است و نه به شکل و شیوه حکومت که دموکراسی گونه 
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سفه اخالق و بنابراین نه صالحیت ای از آن است. دموکراسی نه فلسفه حقوق است نه فل
د در معارضه با اصل تقدم اراده خداوند بر توانمیبرای پاسخگویی به آن سوال را دارد و نه 

اراده انسان قرار گیرد. دموکراسی در دنیای امروز یک شکل و شیوه حکومت است در مقابل 
 (. 139 -138: 1378شکل و شیوه حکومت های دیکتاتوری)رضوی، 

دیندارانی بر این باور باشند که دین؛ اوال به سیاست و حکومت دینی اهتمام جدی دارد اگر 
ی شایستگی و بایستگی در امر هاآنو در غیبت معصوم)ع( کار دین بیان مالکها و میز 

سیاست و برای حکومت و مردم است. ثانیا حکومتی که بدینسان روی کار می آید گرچه 
است بشری و مسؤل در برابر مردم و تحت نظارت آنان، در شرعی و دینی است اما نهادی 

ه استقرار حکومت و نظام سیاسی و نظارت بر آن، با دین راآندموکراسی به عنو  صورتاین
(. دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومت داری 119: 1378ناسازگار نیست)رضوی، 

د از گفتمان توانمیر بپذیرد، د از لیبرالیسم و اومانیسم تأثیتوانمیمطلوب، همانگونه که 
سیاسی اسالم و ارزشهای اسالمی تأثیر پذیرد. بنابراین، حکومت دموکراتیک در قالب 

 ارزشهای اسالمی و با توجه به کرامت انسانی نیز ممکن است. 

 دموکراسی

" به معنای قدرت  شکل Krat" به معنای خلق و "Democدموکراسی از دو کلمه یونانی "
(. دموکراسی تاریخ طوالنی دارد، و ریشه های آن تا دوره 35: 1370اکبر، گرفته است)

. در یونان باستان مراد از دموکراسی حکومت گرددمیباستان به دولت شهر های یونان بر
مردم بر مردم بوده است و شهروندان آتن مستقیما نمایندگان خود در حکومت را تعیین می 

باستان با محدودیت های خیلی فراوان مواجه بوده، اما  نمودند. گرچه دموکراسی در دوران
به دلیل اینکه نمایندگان به نحوی با ادعای انتخاب مردم به قدرت می رسیدند، از اهمیت 
ویژه برخوردار است.  امروز دموکراسی عبارت است از؛ شکلی از حکومت که مطابق با اصول 

و حکومت اکثریت سامان یافته  حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم
(. و یا به سخن دیگر، دموکراسی شکل از 365: 1395باشد)مختاری و اسماعیلی، 

دارنده قدرت نهایی تصمیم گیری در باره  هاآنحکومت است که در آن مردم یا اکثریت 
مسایل مهم سیاست عمومی اند. چنین حکومتی هدفی در خود نیست، بلکه وسیله ای 
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یابی به اهداف بسیار مهم تر زندگی خوب برای همه ساکنان کشور، ستاست برای د
حداکثر آزادی فردی همراه با تأمینات عمومی، نظم ورفاه، بیشترین امکانات برای همه، 

شهروندان در حکومت)همان:  رشد کامل شخصیت افراد و مشارکت بیشترین شمار ممکن
از سه نوع سیاست وسلطه یعنی سلطه ها در طول تاریخ از نظر ماکس وبر دولت(. 361

نیز از همین نوع  راآنسنتی، عقالنی و کاریزمایی برخوردار بوده اند، که مشروعیت خود ش
(. مشروعیت دموکراسی به یک اعتبار مبتنی بر 59: 1391رابطه می گرفته اند)بشریه، 

ر بود که همه ؛ نظریه حاکمیت مردم حول این محوباشدمیرضایت و حاکمیت مردم استوار 
افراد بشر، هم از لحاظ خلقت و هم از نظر حقوق فردی با هم برابرند. بنابراین، دلیل وجود 

 هاآنندارد که از میان افراد برابر و دارای حقوق مساوی، یکی بر دیگران مسلط باشد و بر 
همگانی حکم راند. این نظریه را امروز "حاکمیت تقسیم شده" می خوانند که لزوما بر آرای 

تکیه دارد. نتیجه منطقی این نظریه آن است که هرچه اکثریت مردم خواستند، باید اجرا 
شود و قوانین ناشی از این اکثریت بر همه موافقان و حتی مخالفان قابل تحمیل خواهد 

(. در یک نگاه کلی دیگر، مبنای مشروعیت قدرت 360: 1395بود)مختاری و اسماعیلی، 
.  در نوع اول مشروعیت، حکومت و گرددمیالهی و مدنی تقسیم  به دو نوع مشروعیت

و چون  شودمیمبنای قانون به نیروی الهی و ما فوق طبیعی و بر تر از انسان منتسب 
، فرامین و اطاعت از اوامر شودمیحکومت، نماینده و مجری اراده خدا بر روی زمین تلقی 

عیت مدنی، برخالف نوع اول، منشاء و و نواهی حکومت توجیه پذیر است. اما در مشرو
مبنای حکومت، توافق و رضایت افراد و گروه های است که از مقامی برابر برخوردار اند. از 
نظر توماس هابز، جان الک و ژان ژاک روسو، مشروعیت یک نظام سیاسی، بر گرفته از 

م رضایت اعضای آن جامعه است که در قالب قوانین مدون یا غیر مدون اعال
 المللبین(. بنابراین، اندیشه حق تعیین سرنوشت در حقوق 116: 1385)فتاحیان، شودمی

بسیار متأثر از تحوالت اندیشه دموکراسی و پارادوکس های آن است. اندیشمندان لیبرال 
دموکراسی ضمن مفروض دانستن آزادی انسان به عنوان حق فطری و طبیعی که نفی آن 

مظهر این آزادی را حکومت دمکراتیک، یا حکومت مردم توسط به معنی نفی بشریت است، 
مردم دانستند. متفکران دموکراسی معتقد اند از ترکیب سه مفهوم آزادی، برابری و 

 (. 3: 1385قراردادی بودن حکومت، سنتزی به نام دموکراسی برخاسته است)امیدی، 
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ه و راهی بشری برای استقرار از نظر سید محمد خاتمی دموکراسی عبارت است از شیو       
نظامی سیاسی که هم مشروعیت و هم کارایی خود را از مردم می گیرد. بنابراین؛ دموکراسی 
به مثابه شیوه و راهی به سوی نظم اجتماعی مبتنی بر پیش فرض ها و مبادی نظری و 

 تحقق آن محال است:  هاآنارزشی ویژه ای است که بدون 

گاهی و اختیار آدمیان بر انسان ها تحمیل اوال: دموکراسی حکومت خ ارج از حیطه آ
بلکه منشاء حکومت خود مردمند که اراده خود را در رأیی که می دهند و انتخابی  شودمین

 که می کنند بروز می دهند. 
ثانیا:  امر باال مستلزم، وجود آزادی در اندیشیدن و بیان اندیشه و آزادی و امنیت گردهمایی 

 رک در عرصه سیاست جامعه است. و تالش مشت
ثالثا: چون حکومت ناشی از رأی مردم است، همواره باید زیر نظر و مورد بازخواست آنان 
باشد. یعنی مردم حق نظارت را دارند و دولت و حکومت مسؤل و موظف است که در 
چارچوب نظارت مردم رفتار کند و همواره آماده پاسخگویی به باز خواست مردم 

(. با توجه به آنچه در فوق از دموکراسی توضیح داده شد، 114: 1378ضوی، باشد)ر 
یم چند مؤلفه و اصول مهم دموکراسی، از جمله؛ آزادی، انتخابات، قانون، برابری و توانمی

 مشارکت را برشماریم، که در ذیل هرکدام را به صورت جداگانه توضیح می دهیم:

انسان فطرتا آزاد آفریده شده است  اب و تجمعات(:آزادی)بیان، آموزش، مطبوعات، احز – 1
از همین جهت حق دارد که آزاد زندگی کند و آزادانه تصمیم بگیرد. وقتی حکومت با ادعای 
خدمت برای مردم به وجود می آید باید قبل از همه به آزادی شهروندانش توجه داشته باشد. 

سی پذیرش آزادی افراد در جامعه از همین جهت از جمله مهم ترین اسباب ایجاد دموکرا
است. به این معنا که اگر آزادی در جامعه نباشد، دموکراسی مهم ترین ابزار شکل گیری 
خود را از دست خواهد داد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت؛ لذا جوامعی که خود را 

از جنبه های مهیای ایجاد دموکراسی می کنند، باید آزادی افراد جامعه را تضمین کنند. 
به آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش، آزادی تجمعات و  توانمیمختلف آزادی 

 (.148: 1391آزادی احزاب اشاره کرد)پروین ونورایی، 
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در کنار جنبه های مذکور از آزادی، جنبه اساسی تر و مهم  آزادی انتخاب و تصمیم گیری: – 2
. به این معنا که مردم باید شودمیادی در انتخاب نام برده تری نیز وجود دارد که از آن به آز 

در انتخاب محتوا، شکل و افرادی که بر آنان فرمانروایی می کنند، اختیار انتخاب داشته 
بی معنا و بی  راآندموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودش ،باشند و نبود این اصل

ابر برای همه بدون مالحظه خصوصیات )همان(. این فرصت به صورت بر نمایدمیمفهوم 
نژادی، قومی، جنسیتی، مذهبی و زبانی، باید وجود داشته باشد. با توجه به انواع دموکراسی 
تصمیم گیری نیز به صورت های متفاوت صورت می گیرد که مهمترین شکل آن 

د دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیر مستقیم است. در دموکراسی مستقیم شهروندان واج
در مورد یک موضوع مثال؛ رأی دادن به  راآنشرایط رأی دهی به صورت مستقیم نظر ش

قانون اساسی، رفراندم، انتخاب ریس جمهور و... ارایه میدهند. اما در دموکراسی غیر 
مستقیم مردم با انتخاب نمایندگان، صالحیت تصمیم را به نمایندگان شان تفویض می 

 ندگی از مردم در مورد مسایل مختلف تصمیم می گیرند. به نمای هاآننمایند و بعد 

، مردم گرددمیقانون مداری اصل دیگر در برپایی دموکراسی محسوب  حاکمیت قانون: – 3
به عالوه آزادی در انتخاب قالب حکومت، از آزادی در انتخاب قانون حاکم برخود نیز بهره 

ور جامعه و تعیین سرنوشت خویش ایفا مند باشند تا بتوانند نقشی حد اکثری در اداره ام
کنند)همان(. این قانون باید مطابق به ویژگیهای فرهنگی، ارزشی، نیاز های اساسی، 
حقوق طبیعی انسانی و حقوق مربوط به اقلیت های کشور در نظر گرفته شود. و چگونگی 

تکالیف  عملکرد دولت با مردم، تفکیک قوا، توزیع امتیاز ها و فرصت ها، مسؤلیت ها و
کارگزاران و مردم همه به صورت مشخص تعریف شده باشد. به عالوه آن این قانون باید 

 قابلیت اجرای به صورت یکسان و برابر با همه شهروندان یک دولت را داشته باشد.

یکی از اصول مهم و اساسی دموکراسی برابری است. انسان ها با توجه به اینکه  برابری: – 4
ه اند و از نظر ماهیت و خصوصیات ذاتی انسانی شبیه هم هستند، از همین آزاد آفریده شد

جهت باید از حقوق، امتیاز ها و فرصت های برابر نیز برخوردار باشند. و نباید هیچ گاه میان 
انسان ها تفکیک، تمایز، تفاوت و تبعیض قایل شد، بلکه همه انسان ها و افراد که تحت 

دگی می کنند حق دارند که از سرمایه ها و نعمت های یک قلمرو و حاکمیت مشخص زن
خدادادی و طبیعی استفاده کنند، از امتیاز های اجتماعی بهره مند شوند و همانطوریکه 
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حق تعیین سرنوشت دارد، به عنوان نماینده و کارگزار دولت در صورت داشتن شرایط آن، 
 نیز تعیین شود. 

اساسی و تعیین کننده وجود دموکراسی به معنای یکی از شرایط  مشارکت حد اکثری: – 5
حقیقی، مشارکت حد اکثری واجدین شرایط در تصمیم گیری های عمومی جامعه 

(. یکی از ویژگیهای مهم دموکراسی، جامعه مدنی فعال 149: 1391است)پروین و نورایی، 
خود  است. شهروندان در حکومت دموکراسی نسبت به منافع جمعی، منافع ملی و عمومی

گاهی دارند و در برابر مسایل مربوط به کشور شان بی تفاوت نمی باشند. مردم در مورد  آ
تصمیمات سیاسی و شرکت در فعالیت های اجتماعی متعهد بوده و از انگیزه کاری برای 
انجام دادن این مسایل برخوردار می باشند. در حکومت دموکراسی افراد از طریق انجمن 

ب در انتخابات و فعالیت های سیاسی شرکت می کنند. تشکیل حکومت ها، گروهها و احزا
د با آرای اکثریت توانمیدر نظام دموکراسی به دلیل شرکت گروههای متعدد در انتخابات ن

مطلق صورت بگیرد، بلکه به دست آوردن اکثریت آرای مردم برای این منظور نیز کافی 
ت به وجود می آید باید حقوق اقلیت ها را است. بنابراین حکومت که از طریق رأی اکثری

را جلب نماید. در کنار آن مردم، گروهها و احزاب  هاآننیز در نظر بگیرد و به نحوی رضایت 
و  باشدمیسیاسی از حق اعتراض و اعتصاب در برابر اعمال کجروانه حکومت برخوردار 

 هد و پاسخ گو باشد. حکومت باید در مورد همه فعالیت های خود برای مردم توضیح بد

 نظام والیت فقیه

( رهیافتی نو در شناخت پدیده سیاسی و در بر political systemمفهوم نظام سیاسی )  
گیرنده نه تنها نهادهای سیاسی رسمی بلکه همه انواع فعالیت سیاسی در جامعه 

(. فعالیت های سیاسی همواره در درون نظام های سیاسی 13: 1388است)اکبری، 
بلیت انجام را به خود می گرفته است. نظام های سیاسی با توجه به شرایط اجتماعی و قا

تجربیات سیاسی و متأثر از نظام های فکری، اعتقادی و مکاتب فلسفی به وجود آمده و 
تکامل یافته است. نظریه نظام والیت فقیه بعد از غیبت معصوم)ع( همیشه در افکار 

این نظریه با تالش های امام خمینی و با پیروزی انقالب فقیهان شیعه مطرح بوده، اما 
اسالمی ایران، به گونه عملی وارد ادبیات سیاسی جهان گردید. نظام والیت فقیه از درون 
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از نظر لغوی معنای والیت با رویکرد فقهی، شکل گرفته است. گفتمان سیاسی شیعه و 
یر یا چیزی دیگر)تأثیر گذاری(، عبارت اند از: قرب و نزدیکی، محبت، تصرف کردن در غ

: 1379آزاد کننده)ولی(، آزاد شونده)مولی(، یاری کردن و سرپرستی کردن)معصومی، 
 دو معنی را استنباط کرد: توانمی(. از نظر مفهومی از والیت 22

مفهوم والیت تکوینی، عبارت است از تصرف در تکوین، به گونه ای که  والیت تکوینی:
ند یا چیزی را به چیز دیگر تبدیل نماید و یا از حالتی به حالت دیگر مبدل چیزی را ایجاد ک

(. این نوع والیت تنها برای خداوند وجود دارد 24کند بدون اسباب طبیعی متعارف)همان: 
برای بعضی از بندگان خاص خود، مانند؛ انبیا و امامان معصوم نیز داده است  راآنو خداوند 

 . شودمیصادر  هاآنرهای خارق العاده از که به صورت معجزه و کا

عبارت است از تصرف در افعال دیگری توسط کسی که حق این تصرف را  والیت تشریعی:
داشته باشد که البته الزمه این والیت، پذیرش، رضایت و مطابعت مولی علیه از 

های (. والیت تشریعی از جانب یک انسان که دارای خصوصیات و ویژگی27اوست)همان: 
 کندمیصورت می گیرد. ویژگیهای که قابلیت نفوذ را برای شخص ایجاد  باشدمیخاص 

د روی رفتار دیگران تأثیر بگذارد. در نظام والیت فقیه منظور فقها از توانمیکه از طریق آن 
. فقهای که به درجه اجتهاد می رسند، توانایی باشدمیوالیت معنای تشریعی والیت 

اج احکام شرعی را از منابع و متون اصلی دارند. بنابراین؛ با توجه به استنباط و استخر 
شایستگی و تخصص که در احکام، مسایل و قانون دارند، وظیفه و مسؤلیت رهبری جامعه 

تعلق می گیرد. حکومت مبتنی بر نظریه والیت فقیه مشروعیت خود را برخالف  هاآنبه 
ی می گیرد. گرچه این نوع مشروعیت ممکن است دموکراسی، از یک منبع فرا انسانی و اله

 با نظریات نخبه گرایی نیز همخوانی داشته باشد. 
فلسفه افالطون، ارسطو و فارابی وابسته به حوزه باستانی اندیشه فلسفی است. هرسه 
فیلسوف، غایت انسان و جامعه انسانی را خیر و نیکبختی می دانند که اصل آن امریست 

دریابد و راه رسیدن به این هدف، فضیلت نام دارد که باز  راآند و باید وانتمیکلی، که عقل 
خرد کلی اندیش تشخیص می دهد. پس چارچوب کلی و از پیش تعیین  راآنمعیارهای کلی 

تشخیص  راآنشده ای خارج از حیطه وجود آدمی برای سعادت وجود دارد که انسان باید 
کسب  راآنرا که همان فضیلت است، بشناسد و  ه مناسبراآندهد و برای رسیدن به 
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، انسان هستند، در انسانیت و هاآن(. از آنجاییکه همه انس104: 1378کند)رضوی، 
خصوصیاتی ذاتی باهم برابر اند و آزاد آفریده شده اند، هیچ گونه برتری نسبت به یکدیگر 

آنکه فرد حاکم دارای ندارند. بنابراین؛ هیچ کس بر دیگری حق امر و نهی ندارد، مگر 
ویژگیهای باشد که دیگران از آن بی بهره باشند و همین خصوصیت، مبنای مشروعیت 
والیت اوست، اما برخی این خصوصیت را "حکمت"، برخی "ارث"، عده ای "قدرت"، گروهی 
"کسب جایگاه حکومت"، بعضی "ایل و طایفه مخصوص" و گروه دیگر "قرارداد اجتماعی" 

ما موحدین حاکمیت را اصالتا فقط از آن خداوند می دانند و معتقد اند تنها می دانند. ا
حق امر و نهی دارد. زیرا، همه  هاآنخداوند به جهت خالق بودن و برتری نسبت به انس

انسان ها و تمام هستی تحت قدرت او موجود اند و هر آنچه غیر اوست فقیر و محتاج 
 -44: 1379د انسان ها را سرپرستی نماید)معصومی، توانمیاوست، از همین جهت تنها او 

(.  بر اساس نظریه والیت فقیه، حق حاکمیت و والیت از آن خداوند متعال است که این 45
حق را به پیامبران و پس از آن به امامان معصوم واگذار کرده است. در دوره غیبت امامان 

اجرای احکام و حدود الهی، این  معصوم نیز به دلیل جامعیت و جاودانگی اسالم و لزوم
حاکمیت از والیت ائمه به والیت فقیهان عادل تنزل می یابد و ایشان محور و مدار امور 

(. بنابراین، 77:  1391معرفتی، اجتماعی و سیاسی انسان ها تلقی می شوند)طاهری، 
است.  )ع(ان شروع نظریه والیت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه، مترادف با آغاز غیبت امام زم

 مسألهشیعه در جزئیات این نظریه باهم اختالف نظر داشته و دارند، در کلیت  یعلماگرچه 
گفت که در همه دوره ها از والیت  توانمیوالیت فقیه همفکری و هم رأیی دارند و به جرئت 

انتصابی عامه فقها سخن رفته است. در نهایت، نظریه والیت فقیه عمری به اندازه عمر 
قه شیعه دارد و آنچه باعث شده امام خمینی به عنوان شارح بزرگ این نظریه مطرح شود، ف

موفقیت بی بدیل ایشان در دو حیطه مهم نظری و عملی نظریه والیت فقیه 
(. والیت در اصل از آن خداوند است و هرگونه 29:  1391)کالنتری و دیگران، باشدمی

مشروع است. در عصر غیبت، حوزه والیت فقیهان اعمال والیت بدون اذن و تفویض وی نا 
. فقیه باید شودمیهم شامل امور حسبیه و هم شامل امور عمومی جامعه و مسایل سیاسی 

. از شودمیدارای دو شرط فقاهت و عدالت باشد. والیت فقیه بر تمامی افراد جامعه اعمال 
امی احکام فرعیه حتی نماز، نظر امام خمینی، حکومت از احکام اولیه اسالم است و بر تم

روزه، حج و غیره مقدم است. فقیه از سوی مجلس خبرگان، که اعضای آن از سوی مردم 
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. در باره مبحث شودمیبرگزیده شده اند، انتخاب و در صورت از دست دادن شرایط عزل 
حکم حکومتی ایشان قائل به این هستند که حکم حکومتی بر تمامی احکام شرعیه مقدم 

نظریه والیت فقیه را نباید به یکی از فروعات صرفا  (. 72: 1390)مسعود نیا و توسلی، تاس
در متن و در درون تاریخ اندیشه  راآنفقهی اندیشه شیعی تحویل کرد و فروکاست، بلکه باید 

والیت و حکومت، ذاتا امری سیاسی و اجتماعی  مسألهسیاسی در اسالم مطالعه کرد؛ زیرا 
: 1389در آثار متکلمان وفیلسوفان شیعه مشرب جست)هروی،  راآنبانی است و باید م

کالمی است نه فقهی. برخالف اهل  مسأله(. از نظر جوادی آملی والیت فقیه یک 162
در کالم مورد بررسی قرار  راآنسنت که امامت را در فقه مورد مطالعه قرار میدهد، شیعه 

ار می دهد. در امر امامت سخن از کار خداست و می دهد و امامت را در کنار اصول دین قر 
 (.13کالم است نه فقه)جاسبی و علیرضایی، بی تا :  کندمیآن عملی که از فعل خدا بحث 

به هر صورت وجود حکومت برای تنظیم امور اجتماعی و اجرای احکام اسالمی یک    
جراست و اجرای ضرورت است. از نظر امام خمینی احکام اسالمی برای همیشه الزم اال 

احکام حکومت اسالمی را می طلبد؛ زیرا اجرای احکام بدون حکومت میسر نیست و مهم 
تر اینکه خداوند همانگونه که در تعیین نبی و امام معصوم)ع( دخالت دارد در تعیین ولی و 
حاکم در زمان غیبت نیز تعیین تکلیف نماید. از نظر ایشان والیتی که رسول اکرم)ص( و 

معصومین)ع( در تشکیل حکومت، اجرا و تصدی امور داشتند، برای فقیه جامع  ائمه
(. و از طرفی با توجه به اینکه اجرای احکام 129: 1385الشرایط نیز ثابت است)فتاحیان، 

واجب اسالمی بدون داشتن حکومت اسالمی نا ممکن است، با استدالل به مقدمه واجب 
استنباط کرد. مقدمه ای که شریعت صریحا به آن  ضرورت حکومت اسالمی را توانمینیز 

اشاره کرده است، و نوع دیگر که از این قرار نیست ولی اگر عمل واجب دیگری بر آن مبتنی 
. بنابراین، اخذ و انطباق یک قانون اساسی هم وقتی که پیش شرط و گرددمیشود، واجب 

 (. 294 -293: 1392عنایت، )گرددمیالزمه رفاه، امنیت و ترقی مسلمانان باشد واجب 

 اصول مشترک دموکراسی و نظام والیت فقیه

از دیدگاه متفکران دینی و فقهای شیعه، دموکراسی به این معنا که مردم حق حاکمیت  
مطلق داشته باشند، وجود ندارد، بلکه مقید به رعایت هنجارهای مکتبی است. به سخن 

قانون الهی است و حکومت وسیله  ،کندمیدیگر، در حکومت اسالمی آنچه حکومت 
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تحقق  آن است و مردم نیز از لحاظ تشریعی مکلف به تقویت آن اند. رأی مردم در نظام 
والیی اصالت ندارد، بلکه آنچه اصالت دارد قانون و حکم الهی است و آرای عمومی در 

یت دخیل طول آن منشأ اثر است. والیت مطلقه فقیه)نظریه ای که آرای مردم را در مشروع
نمی داند(، قانون گرایی، انتخابات، تفکیک قوا، آزادی افراد و گروه ها و محاسبه پذیری 

د از اول توانمی. بنابراین تفسیر نه تنها ولی فقیه کندمیهیأت حاکمه شکل صوری پیدا 
خود را مقید به قانون اساسی، انتخابات، تشکیل احزاب و امثال آن نکند، بلکه در صورتی 

را بر اساس مصلحتی که تشخیص  هاآند توانمیتحقق خارجی داشته باشند، وی  هاآنکه 
می دهد، تعطیل کند و در مورد هر مصداقی، در صورت لزوم، حکم حکومتی صادر نماید. 

لحوظ است)حقیقت، البته وجود شرط عدالت، تقوا و رعایت اصل مصلحت در اینجا نیز م
در نظریه والیت فقیه، با توجه به آرای فقهای معتقد ارکان دموکراسی (.61 -60:  1394

به گرایش نصب و نخب، بر نظریه نخب بیشتر قابلیت تحقق را دارد. زیرا در این نظریه بر 
. از طرفی مردم شودمیحقوق سیاسی و اجتماعی مردم و حق حاکمیت مردم تأکید 

ت شرط ضمن عقد بیعت از ند التزام به رعایت حقوق مدنی وسیاسی خود را به صور توانمی
ولی فقیه بخواهند و او را مکلف به اجرای آن کنند. همچنین قابلیت زمان بندی مدت 
تصدی والیت توسط فقیه جامع الشرایط در نظریه نخب، براساس حق تعیین سرنوشت 

از عملکرد حکومت از طریق جامعه مدنی و مطبوعات امکان پذیرتر  هاآنمردم و نظارت 
ریه نخب، جامعه مدنی و مطبوعات به عنوان حلقه های نظارت مردم بر نظام است. در نظ

ند حقوق و خواسته های مشروع و قانونی خود توانمی هاآنسیاسی حاکم مطرح اند که 
از حکومت مطالبه کنند و با سیاست های آن به ابراز مخالفت بپردازند)مختاری و  راآنش

ولیه فقیه، نه انتخابی و نه انتصابی است؛ زیرا (. حکومت 372 -371: 1395اسماعیلی، 
که حکومت ولی فقیه اوال باید از طرف خداوند متعال مشروعیت داشته باشد و ثانیا از طرف 
مردم دارای مقبولیت باشد. بنابراین؛ والیت فقیه صرفا انتصابی نیست بلکه برای به فعلیت 

 (.14 -13ی، بی تا : )مصدق و شجاعباشدمیرسیدن نیازمند مقبولیت مردم 

از نظر امام خمینی مردم دارای یک سری از حقوق و تکالیف ذاتی و فطری هم چون        
آزادی، عدالت، مشارکت و ... هستند و حکومت اسالمی باید آن ها را برآورده کند)ولوی 

 (. بنابراین ایشان دموکراسی را مفهوم و حقیقتی مثبت و راه گشا تلقی149: 1392نسب، 
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می کنند که در عین اینکه راهکارها و ساختارهای مفیدی همچون آزادی، انتخابات، قانون 
در بر دارد، به  راآنگرایی و مشارکت افراد در تصمیم سازی ها و تعیین سرنوشت خود ش

عالوه "دموکراسی اسالم کامل تر از دموکراسی غرب است"؛ زیرا دموکراسی اسالم در 
راتر از چارچوب دموکراسی غرب گذاشته و مفاهیم چون ایثار و خدمت به بشریت، پارا ف

: 1385)داودی، کندمیمطرح  راآنشهادت، یعنی فدا کردن خود برای ارتقا و کمال دیگر 
(. بر اساس نظریه والیت فقیه، تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت 161

دازان والیت فقیه و محققین اندیشه اسالمی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پر 
سیاسی اسالم قرار گرفته است. برای تحقق چنین امر خطیری سازوکارهای از قبیل حکم 
حکومتی، ضرورت مشورت برای حاکم اسالمی، امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت 

مدی نظریه مورد توجه قرار داد. نتیجه این موارد، بیانگر کارآ توانمیکارگزار اسالمی را 
والیت فقیه در تأمین مصلحت عمومی و وجود ظرفیت های الزم برای تحقق آن در این 

(. با توجه به توضیحات که در فوق 57 -56: 1392)شبانیان و قربانی، باشدمینظریه 
یم نتیجه بگیریم که نظریه والیت فقیه، مشروعیت خود را از توانمیصورت گرفت 

مطابق به دستورات خداوند)ج( در حکومت اسالمی عمل شود،  خداوند)ج( می گیرد و باید
. باشدمیاما این حکومت برای مردم است و مقبولیت و پذیرش آن متعلق به انتخاب مردم 

در سطح رهبری دولت انتخاب  راآند بهترین و شایسته ترین فقیه و نمایندگتوانمیمردم 
نظارت داشته و در صورت مشاهده اعمال نماید، و همینطور بر اعمال و رفتار های حکومت 

انحرافی حاکمان، امر به معروف و نهی از منکر نماید. در نظام والیت فقیه به نقش مردم و 
مسؤلیت های مردم که در برابر منافع مسلمانان دارند، توجه صورت می گیرد. به قانون 

اصل احترام قایل است،  ، به آزادی افراد به عنوان یکشودمیگذاری و رعایت قانون تأکید 
. موارد شودمیو سرانجام به اصل برابری و ضرورت پاسخ گویی و شفافیت دولت نیز تأکید 

که به عنوان اصول مشترک دموکراسی و نظام والیت فقیه در این مقاله مورد بررسی قرار 
 گرفته است. 

نها ذات مقدس مطابق اصل توحید، معتقدیم که خالق جهان، طبیعت و انسان، ت  آزادی:
خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع و قادر بر همه چیز و مالک همه هستی است. 
این اصل به ما می آموزد که انسان، تنها در برابر ذات اقدس حق تسلیم باشد و از هیچ 
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انسانی نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بر این اساس هیچ انسانی 
د انسانی، جامعه و یا ملتی را از آزادی محروم کند؛ برای او قانون وضع کند و روابط حق ندار 

و رفتار کسی را بنا به درک و شناخت خود و یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم 
(. در اسالم آزادی امانت و نعمت خدادادی است که 47 -46: 1385نماید)اختر شهر، 

این حق محدودیت ایجاد نماید. در جامعه که به آزادی افراد  د در برابرتوانمیهیچ کس ن
د باعث توانمی، بیشتر افراد فرصت تبلور خالقیت را دارند و این امر شودمیاحترام گذاشته 

پیشرفت و توسعه کشور گردد. از نظر امام خمینی"خواست آنان که آزادی و استقالل و 
وحه حقوق بشر و مورد تأیید جوامع انسانی برقراری حکومت عدل است، امری است که سرل

(. بنابراین؛ 409:  1384است، و با التر آنکه موافق رضای خدای بزرگ است")خمینی، 
 آزادی باید در عرصه های مختلف و برای همه افراد وجود داشته باشد. 

"احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت 
شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقالل، آزادی، وحدت  های دینی

ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هیچ کس را 
مجبور  هاآنمنع کرد یا به شرکت در یکی از  هاآناز شرکت در  توانمین

 (. 152: 1385داودی، ساخت")

مناسبی برای جابه جایی رهبران در مقایسه با حاکمیت های دموکراتیک سازوکار انتخابات:
رژیم های اقتدارگرا دارند و انتخابات روش عملی و صلح آمیز انتخاب بین رهبران رقیب 
است. بنابراین، دموکراسی ها به رهبران گوناگون با مهارت های متفاوت اجازه به قدرت 

ی، والیت و حضور (. در حکومت اسالم10:  1394رسیدن می دهند)احمدی و معیدفر، 
امت، اساسی ترین ارکان والیت فقیه اند. نخستین شرط تحقق حکومت والیی، امکان 
اعمال والیت از طرف فقیه برخوردار از شرایط است. امکان اعمال والیت در سطح گسترده 
آن، زمانی محقق خواهد شد که مردم با اقبال خویش به حکومت مشروع ولی الهی، زمینه 

را فراهم نمایند. اطاعت رکن سومی است که به بسط و تعالی جامعه والیی  بسط حاکمیتش
می انجامد. به میزانی که مردم با اقبال خویش، به اطاعت از اوامر برخاسته از اراده الهی 

، بپردازند، روند تشکیل و بقای حاکمیت سیاسی مبتنی بر شودمیکه توسط ولی امر صادر 
ت مصالح عموم مردم، تسریع می یابد. بنابراین؛ حاکمیت والیت فقیه در جامعه، در جه
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(. 82:  1391سیاسی در نظام والیی، وابسته به "اراده عمومی امت" خواهد بود)طاهری، 
در اندیشه امام خمینی مشروعیت حکومت دینی، مرکب از دو عنصر، یعنی انتصاب الهی 

که در صورت عدم پذیرش  برای فقیه عادل و پذیرش و انتخاب مردم است، به گونه ای
د به توانمیمردم حکومت فقیه غاصبانه و غیر مشروع خواهد بود و فقیه جامع شرایط ن

استناد به مشروعیت آسمانی خود، بدون پذیرش و رضایت مردم به مسند والیت و حکومت 
 (. 257 -256: 1380بنشیند)قرا ملکی، 

م انتخاب می کنند، تصمیم می گیرند "در نظام اسالمی؛ یعنی مردم ساالری دینی، مرد  
و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند، اما این خواست 
و اراده مردم در سایه هدایت الهی هرگز به بیرون جاده صالح و فالح راه نمی برد و از 

 (. 63: 1385کریمان مجد، ")شودمیصراط مستقیم خارج ن

والیت فقیه مانند حکومت دموکراسی حق انتخاب نمایندگان و حاکمان مردم در نظام   
دارند. و همینطور، ریاست جمهوری عالی ترین مقام رسمی است که با  راآندولت خود ش

و با امضای رهبر قدرت سیاسی را به عهده می  شودمیرأی مستقیم مردم انتخاب 
 (. 251: 1384گیرد)فیرحی، 

وری نظام والیت فقیه است، زیرا ویژگی اساسی که ولی فقیه را قانون از اصول محقانون:
متمایز از دیگران می سازد و به او صالحیت رهبری جامعه را می دهد، دانش او در فهم و 

. در حکومت اسالمی همه باید تابع قانون باشدمیاستنباط احکام اسالمی، قانون و عدالت 
نون اسالمی قرار نمی گیرد. از نظر امام باشد و هیچ کسی خارج از دایره حاکمیت قا

 خمینی:

"اسالم، حکومتش حکومت قانون است؛ یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است. و 
حکومت، حکومت تابع قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمومنین 

خمینی، بکنند")ستند توانمیو ن کردندمیهم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم ن
1384 :356- 357 .) 

در دین اسالم وظایف همه افراد هرکدام به اساس ظرفیت و توانایی شان در نظر گرفته 
شده است، و همینطور حقوق افراد نیز در قانون و شریعت اسالمی تعریف شده است و یا 
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ایند. بنابراین، مجتهدین این قوانین را از منابع دینی استخراج نموده و در قانون وضع می نم
هرکس باید مطابق به این معیار ها عمل نماید و هیچ کسی حق ندارد که در حقوق و 

 مسؤلیت های دیگران محدودیت وضع نماید. 

 ظرناسالم دین کامل و همه جانبه است و در مورد مسایل مختلف برای انسان ها  برابری:
در هیچ کدام از مکاتب  توانمیی را ندارد و برای شان تعیین تکلیف نموده است. این ویژگ 

فکری، سیاسی و اعتقادی دیگر یافت. زیرا آن ها هرکدام روی اصل خاص تأکید دارند؛ 
مثال لیبرالیسم بیشتر روی آزادی های فردی، سوسیالیسم روی برابری و اومانیسم روی 

ارزش های  جنبه های عقالنی انسان انگشت می گذارند. درحالیکه دین اسالم به همه این
. دین اسالم به همه انسان ها حقوق باشدمیانسانی توجه دارد که برابری یکی از آن ها 

برابر قایل است و هیچ انسانی را از نظر بهره مند شدن از امتیاز های مادی و اجتماعی 
نسبت به انسانی دیگر برتر نمی داند. و برتری انسان ها فقط در پیشگاه خداوند)ج( و به 

قوای ایشان است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: "یاایهاالناس إنا خلقناکم من سبب ت
 ذکر وانثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم إن الله علیم خبیر"،

شناسید. ترجمه: ای مردم ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را ب
گاه است )الحجرات، بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا)ج( پرهیزگار ترین شماست. یقینا خدا)ج( دانا و آ

 (. 12آیه 
 امام خمینی در مورد برابری در نظام والیت فقیه می گوید:      

"در اسالم همه کس حتی پیامبر عظیم الشأن)ص( در مقابل قانون، بی امتیاز در یک 
در  هاآناحکام قرآن و اسالم بر همه جاری است، و شرف و ارزش انس صف هستند و

تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب 
 (. 368: 1384خمینی، است")

عدالت یکی دیگر از ارزش های اساسی دین اسالم است که باید در حکومت اسالمی در  
ان در قانون از حقوق مساوی برخوردار اند. و تشدید نابرابری نظر گرفته شود. همه مسلمان

و روا داشتن تبعیض در توزیع امکانات، امتیاز ها و فرصت ها در جامعه اسالمی از نظر 
اسالم مردود است. تمام افراد تحت حاکمیت نظام اسالمی از حقوق برابر و مساوی 

در نظر بگیرند. در باره عدالت خداوند)ج( برخوردار اند و این موارد را باید حاکمان اسالمی 
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می فرماید: "ان الله یأمرکم أن تؤدواالمانات إلی أهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا 
ترجمه: خدا قاطعانه به شما فرمان می بالعدل إن الله نعما یعظکم به إن الله کان سمیعا بصیرا" 

و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری دهد که؛ امانت ها را به صاحبانش باز گردانید 
؛ بی تردید خدا)ج( همواره شنوا کندمیکنید. یقینا نیکو چیزی است که خداوند)ج( شما را به آن موعظه 

 (. 57)سوره النساء، آیه و بیناست

عدالت یعنی، به حق حکم و داوری کردن، حاکم و قاضی حکومت اسالمی باید همه       
به داوری می نشیند نیز مسایل  کهزمانینبه های از عدالت را در جامعه در نظر گرفته و ج

 (.127: 1386را دقیق بررسی نماید)داودی، 

در جامعه های امروز که جمعیت ها و گروههای متعدد با اعتقادات، عالیق و   مشارکت:
ه در انتخاب منافع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت در آن زندگی می کنند هم

 هاآنحکومت کنندگان شرکت می کنند و به کارهای مختلف حکومت نظارت می کنند، از 
مسؤلیت می خواهند و با این مشارکت مستمر این فرصت را همیشه برای خود حفظ می 
کنند که بتوانند قدرت سیاسی را به صورت مسالمت آمیز از عده بگیرند و به عده دیگر 

(. در نظام اسالمی مشارکت به معنای سهم گرفتن مردم در 139: 1378بسپارند)رضوی، 
. باشدمیمسئولیت های سیاسی و تصمیمات مربوط به سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان 

بنابراین؛ در جامعه اسالمی باید همه افراد به نحوی در مسایل مربوط به جامعه شان شرکت 
در مقابل منافع عمومی نمی پذیرد. از همین  داشته باشند. جامعه اسالمی بی تفاوتی افراد را

ناظر و هادی مجریان  هاآنخود حکومت نخواهند کرد،  علماءدر نظام والیت فقیه " جهت
امور می باشند، این حکومت در همه مراتب خود متکی به آراء مردم و تحت نظارت و ارزیابی 

 (. 30: 1357بی سی،  به نقل از ان 317: 1393و انتقاد عمومی خواهد بود")درخشه، 

اصول  عالوه اینکه همانطوریکه در فوق توضیح داده شد نظریه والیت فقیه به      
دموکراسی مانند؛ آزادی، انتخابات، قانون، برابری و مشارکت را با خود دارد، به واالترین 

منکر، ارزش های انسانی و اسالمی مانند، ایثار، فداکاری، شهادت، امر به معروف و نهی از 
مسؤلیت پذیری، همکاری و... را نیز در بر دارد، که در پیشرفت، کارایی و تکامل جامعه به 

 . کندمیسوی کمال و توسعه کمک قابل مالحظه را 
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 نتیجه گیری

از نتایج مطالعه و تحقیق این مقاله بر می آید که میان دین اسالم و دموکراسی تعارض  
د با توجه و احترام به توانمییوه حکومت داری است و وجود ندارد، زیرا دموکراسی یک ش

ارزش های اسالمی، در جامعه اسالمی نیز کارایی داشته باشد. منظور از مردم ساالری، 
اصالت دادن انسان به عنوان قانون گذار در مقابل خداوند نیست، بلکه شیوه از حکومت 

گ خوکامگی و نظام های داری به اساس رأی مردم است و هدف آن رهایی بشر از چن
د با توجه به شرایط اجتماعی از نظام توانمیدیکتاتوری است. دموکراسی همان طوریکه 

های فکری متفاوت تأثیر پذیرد از اسالم و ارزش های مبتنی بر آن نیز تأثیر پذیرد. و با 
لی اص مسأله  خود در جوامع اسالمی ادامه دهد.مالحظه اصول اعتقادی اسالمی به حیات 

این مقاله بررسی اصول مشترک دموکراسی و نظام والیت فقیه بود. یافته های این مقاله 
نشان می دهد که میان دموکراسی و نظام والیت فقیه وجوه مشترک وجود دارد، هرچند 

انکار کرد. تنوع تفسیر ها و قرائت  توانمیوجوه افتراق میان دموکراسی و والیت فقیه را نیز ن
و خاصیت انعطاف  گرددمی هاآنوالیت فقیه و دموکراسی باعث گسترش دامنه  ها از نظریه

پذیری را نیز باال می برد، که در نتیجه جستجوی وجوه مشترک و یافتن اصول مشابه در 
 میان دموکراسی و نظریه والیت فقیه را ممکن و با موفقیت همراه می سازد. 

وجود دارد و در جوامع مختلف با شکل های  گرچه از دموکراسی برداشت های متفاوت      
گوناگون به عنوان نظام سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در یک تعبیر نسبتا 

که در آن ویژگی های چون؛ آزادی با جنبه  شودمیمتعارف، دموکراسی به نوع نظام گفته 
با توجه به این  هایش، انتخابات، حکومت قانون، برابری و مشارکت وجود داشته باشد.

، شودمیتعریف هیچ گونه تعارض و ناسازگاری میان دموکراسی و نظریه والیت فقیه دیده ن
  یافت. توانمیبلکه این ویژگی ها را به سادگی در نظریه والیت فقیه نیز 

به یک اعتبار از والیت فقیه دو نوع تفسیر وجود دارد؛ نظریه انتصابی و نظریه انتخابی. در  
انتصابی قدرت اصلی در دست ولی فقیه قرار دارد و محدودیت های درفعالیت  نظریه

مطبوعات، مشارکت افراد و احزاب سیاسی وجود دارد. جامعه مدنی فعال اجازه فعالیت 
. بنابراین، ولی فقیه حتی باشدمیسیاسی ندارند و تصمیم نهایی همیشه با ولی فقیه 

ن و یا به تعلیق در آوردن بعضی از فرایض و وظیفه د مانع اجرای قانون، وضع قانوتوانمی
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کارگزاران حکومتی شود. اما در نظریه انتخابی والیت فقیه؛ مردم از آزادی ها و اختیارات 
بیشتر برخوردار اند. گروهها، احزاب، مطبوعات و جامعه مدنی از حقوق بیشتر در مشارکت 

انتخابی ولی فقیه در فوق قانون نه،  و فعالیت های سیاسی برخوردار می باشند. در نظریه
بلکه در متن قانون قرار دارد. و حدود صالحیت و اختیارات او همان است که در قانون 

د عمل کند. در نظریه نخب مردم توانمیبرای وی در نظر گرفته شده است و فراتر از آن ن
ه باشد. در هردو د اعتبار داشتتوانمیساالری در چارچوب موازین و معیارهای اسالمی 

نظریه انتصابی و انتخابی والیت فقیه، مشروعیت حکومت از جانب خداوند است، و ولی 
فقیه با توجه به دانش و تخصص که در شناخت و استنباط احکام دارد، شایسته و مستحق 

. فعالیت ولی فقیه در حکومت به اساس والیت شودمیرهبری جامعه از نظر معصوم دانسته 
. نکته مهم دیگری که مورد توافق هردو نظریه است، باشدمیفرامین الهی  تشریعی و

دم همراه با پذیرش و رضایت مر  کهزمانی. حکومت ولی فقیه تا باشدمیپذیرش و تأیید مردم 
طوریکه بررسی شد ویژگی های مانند؛ آزادی، انتخابات، قانون،  نباشد، مشروعیت ندارد.

ی رود، در ات اساسی نظام های دموکراتیک به شمار مبرابری و مشارکت که از خصوصی
 وجود دارد.  نظام والیت فقیه نیز
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 عقد عاریه در حقوق افغانستان
 

1رقیه پیام                                                                           
۱ 

 
 چکیده

تعهد عاریت دهنده به تسلیم منفعت عین بر طبق حقوق افغانستان، عاریت عبارت است از 
بدون عوض برای مدت معین یا غرض معین به این شرط که بعد از  به عاریت گیرنده

 را اعاده کند. استعمال، آن
. هدف این مقاله با تکیه بر روش تحلیلی و استعاریه عهدی، جایز و غیر معوض عقد 

وق افغانستان است. وجود نیازمندی بررسی عقد عاریه در حوزه حق یهناکتابخ –توصیفی 
ها از مالزمات زندگی است؛ چی بسا برای رفع این ضرورت ها، وسایلی را از افراد دیگر به 
منظور رسیدن به هدف و رفع ضرورت گرفته باشید؛ این عمل، از دیدگاه حقوقی آثار و 

عاریه عقد  نماید. بدون شک،ی طرفین بار میاحکامی دارد، تکالیف و وظایفی برعهده
ی در انتفاع نیست پس، نیازمند طرفین بوده و عالوه بر برخوردار بودن است و ایقاع و اباحه

از شرایط عمومی، شرایط مختص به خود را از جمله بقاء مال معاره، معلوم و معین بودن 
 منفعت، مالک منفعت بودن معیر را نیز دارا است. 

 عقد. ه،کلید واژگان: معیر، مستعیر، مال معار 
 

                                                           
 . )ع(المللی  اهل بیتدانشگاه بین – حقوق خصوصی دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته  -1
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 مقدمه
بیشتر اوقات در زندگی روز مره از دوست و اقارب  به بهانه های مختلف چیزی را به عاریه  

گرفته باشید. البته باید گفت که معمواًل در زبان عرف به جای عاریه از واژه امانت استفاده 
گویید نمیشود. مثاًل اگر بخواهید، موتری کسی را به عاریه برای طی مسیری بگیرید؛ می

گویید که امانت دهید. حال باید می ساعت عاریه دهید بل 4را به مدت که موتر خویش
است؟ برای شرح این موضوع نیاز  یا آثاری اثر ا این موضوع از لحاظ حقوقی،دریافت که آی

که بر طبق  است مقدماتی را به نگارش بگیریم. امانت بر دو نوع است: یکی امانت قانونی
یابد مانند مال گم شده و دیگری امانت مالکی کسی اذن تصرف به مال دیگری را میقانون، 

. هدف از امانت حفاظت و نگهداری از دشودر تصرف می مأذونکه به اذن صاحب مال، 
ی امانات مالکی است نه به معنای خاص آن؛ چرا مال است نه انتفاع. پس، عاریه از زمره

چه که امانت است، عقد آید و اما آنع انتفاع به وجود میکه بحث حفاظت و نگهداری به تب
کنیم؛ به معنای از واژه امانت استفاده می  کهزمانیپس در یک کالم باید گفت   ودیعه است.

توانیم که اصل و هدف عام است نه به معنای خاص. چون گفتیم که زمانی امانت گفته می
که در عاریه، اصل بر انتفاع است و حالی اصلی حفاظت و نگهداری باشد نه انتفاع. در

نگهداری به تبع آن است. برای وضاحت بیشتر اواًل به بیان مفهوم عاریه  پرداخته و سپس 
 گیریم.موضوعات مهم را به بررسی می

 
 گفتار اول: مفهوم عاریه

گاه شود از دو جنبه؛ اواًل دید بحث از مفاهیم می کهزمانیدر حقوق معمواًل رایج است   
گیرد که ما هم با پیروی از همین لغویان و ثانیًا در اصطالح مورد کنکاش و بررسی قرار می

 پردازیم.قاعده به بیان این مفاهیم می
 الف: عاریه در لغت

ننگ و عار گفته شده است و دلیل   عاریه با تشدید یاء و تخفیف آن، مشتق از عار به معنای
دانان نوشته اند که؛ چون عاریه گیرنده از عاریه طلبیدن قگویند؛ حقوکه چرا عاریه میاین

در فرهنگ معین عاریه را در ذیل واژه عاریت معنا (. 611، ص 1377)امامی، عار و ننگ دارد 
یا در (. 2323، ص 1376)معین، چه که داده یا گرفته شود به شرط باز گردانیدن کرده است؛ آن
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چون است که مصدر دوم برای عبارت اعرته اعاره  همآید که منسوب به عاره شرح لمعه می
واژه )جابه( که مصدر دوم  اجابه است یا از کلمه عار گرفته شده است. هرگاه بیاید و برود 

آید و می رود و یا از واژه تعاور به معنای تداول، چون مال عاریه از دستی به دست دیگر می
تعدادی هم به این باورند که عاریه به معنای   و(. 75، ص 1388)شهید ثانی،  گرفته شده است

چه که که کسی برای انتفاع موقت از دیگری اخذ و پس از اتمام هدف و به معنی آنچیزی
در هرصورت عاریه یکی از عقودی  و (.1418، ص 1387)عمید، گرفته به شرط برگرداندن است 

ه عاریه به همان عار و ننگ رسد کبه نظر می است.در عین ی تصرف اذنی است که اباحه
 تر باشد.نزدیک

 ب: در اصطالح
توان دیدگاهای متفاوتی را دریافت لکن؛ پیرامون مفهوم و یا تعریف عاریه در اصطالح می

ما در  ،را مردود دانستشود آنگیرند که نمیعاریه را به معارفه می یی تعاریف به نحو همه
  کنیم.نیز بررسی می را ناافغانستجا ضمن بیان دکترین، دیدگاه حقوق این

دهد که از عین مال  عاریه عقدی  است که به موجب آن یک طرف به طرف دیگر اجازه می
با قانون مدنی ایران(.  635)ماده او مجانًا منتفع شود و انتفاع از عین با بقاء آن مقدور باشد 

 در انتفاع نیست. توان گفت که عاریه عقد بوده و اباحهتوجه به این تعریف می
را  ، به جای کلمه عاریه از عاریت استفاده کرده و آن۱۴۵۶قانون مدنی افغانستان در ماده 

کند: عاریت عبارت است از تعهد عاریت دهنده به تسلیم منفعت عین گونه تعریف میاین
بعد از   بدون عوض برای مدت معین یا غرض معین به این شرط که  به عاریت گیرنده

 اعاده کند.  راآنعمال است
رسد قانون مدنی مصر اخذ شده، به نظر می 635این ماده قانون مدنی افغانستان از ماده      

که در ترجمه قانون مدنی مصر، اشتباه صورت گرفته است؛ در قانون مدنی مصر آمده 
ستعمله یل ر قابل لالستهالكیئًا غیر شیسلم المستعیر أن یلتزم به المعیعقد  هیاست: العار 

 رده بعد االستعمال.ین علی أن یاو فی غرض مع هنیمع هبالعوض لمد
قانون مدنی مصر از تسلیم عین یاد آوری کرده که به تبع آن منفت تسلیم  ۶۳۵چون ماده 

گذار ما مستقیمًا تسلیم منفعت را طرح کرده است.  راه حل این بود که گردد؛ اما قانونمی
کرد نه تسلیم انتفاع. کرد یا اجازه استیفاء را بیان میماده را ترجمه میقانون گذار یا مستقیمًا 
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زیرا، منفعت که قابلیت تسلیم را ندارد و تنها در قالب اذن است و این عین است که نیاز به 
 تسلیم دارد.

با این وصف؛ ایقاع یا  ،آید که عاریه، عقد استدر هر صورت، از تعریف باال به دست می
تواند مهمانی باشد که مهمان که بارز ترین مثالی اباحه در انتفاع می یستن  انتفاع اباحه در

بر طبق ماده می باشد حال که دریافتیم؛ عاریه عقد  کند.از فرش، چوکی و... استفاده می
که شرایط عمومی عقود را بیان کرده، نیازمند ایجاب و قبول است و عالوه قانون مدنی ۵۰۶

ی خود را باید داشته باشد وجود شرایط اساسی صحت معامالت که در یژهکه شرایط واین
قانون مدنی آمده نیز در عقد عاریه و طرفین آن ضروری است. قبل از  ۵۰۵و  ۵۰۲مواد 

بینیم که اشاره کوتاه به شرایط که بخواهیم بیشتر در مورد عاریه صحبت کنیم نیاز میآن
 انستان داشته باشیم.اساسی)عمومی( عقود بر طبق حقوق افغ

ن، یشرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقد قانون گذار مقرر داشته است: ،502در ماده 
این ماده شرایطی را بیان  .گرددیکه عقد بر آن وارد میالفاظ مخصوص عقد و موضوع

مقرر داشته است: قواعد  504 ماده که درکند که در تمامی عقود تسری دارد طوریمی
هر عقد توسط  یگردد و قواعد خصوصیق میتمام عقود تطب مربوط به عقد بر یمعمو

 .گرددیم میاحکام مربوط به آن تنظ
که در صورت نبود یکی از شرایط انعقاد را بیان کرده طوری 502ماده   1قانون گذار دربند 

قد که دو شخص بخواهند عشود. فرض کنید در صورتیآن شرایط عقد باطل پنداشته می
آید چون یکی عاریه را منعقد کنند و اما مال معاره وجود نداشته باشد، عقدی به میان نمی

 از ارکان عقد عاریه، وجود مال معاره است.
شرط  قانون مدنی شرایط صحت عقد را بیان کرده است: 502ماده  2و اما، در بند       

ت یحکم عقد، مفد یبرا هیت معقود علین، قابلیت عاقدیصحت عقد عبارت است از اهل
گذار به شروطی اشاره دارد که در این ماده قانون .وعدم مخالفت آن با نظام و آداب عامه

در صورت نبود آن، عقد اثر حقوقی نخواهد داشت؛ لکن عقد به وجود آمده است. مثاًل 
یابد؛ عقد  تحقق می خواهد عقد عاریه را منعقد کندفرض کنید یک شخص محجور می

به دلیل ناقص اهلیت بودن یک طرف عقد، اثر حقوقی نخواهد داشت. در نهایت در  لکن
قانون مدنی  505تمامی عقود رضایت طرفین جزء ارکان است. این موضوع در ماده 
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نقدی وارد باشد؛  ، ۵۰۲ماده  ۲بند افغانستان  مصرح شده است. به نظر می رسد که بر 
کرد، بلکه باید از شرط شرط صحت عقد صحبت می از 2که قانون گذار نباید در بند این

مثاًل یکی از شروط  انعقاد را  1گفت؛ چون چیزی واضح است در بند صحت انعقاد عقد می
که داند؛ در حالیاهلیت عاقدین را شرط صحت می 2داند، سپس در بند وجود عاقدین  می

کند که در تضمین می اهآنشرط صحت عقد نیست بلکه سالم بودن عاقدین را با اهلیت 
 توانند عقد را منعقد کنند که اهلیت داشته باشند.صورت عاقدین در صورتی میاین

 
 

                                                  گفتار دوم: طرفین  عقد و مال معاره                                                                                            
ی عقود است پس باید دارای  طرفین باشد تا  ایجاب کننده و که عاریه از جملهما گفتیم 

قانون مدنی باید موردی باشد  502ماده  1قبول کننده داشته باشد. در ضمن بر طبق بند 
 پردازیم.که بر آن طرفین توافق کنند. در این گفتار به دو بحث به طور خالصه می

 
 لف: طرفین عقد عاریها

قانون مدنی در تعریف  ۴۹۷از مالزمات عقود، وجود طرفین است. این موضوع در ماده      
 عقد، واضح است:

حق در حدود  ها ازالیل یا نقل و یا تعدیجاد یعقد، عبارت از توافق دو اراده است به ا -(1)
 د گفت:اما برای تجزیه تعریف عقد قانون مدنی افغانستان بای قانون.

آید که با این تعریف قانون گذار گفته است که عقد در اثر توافق دو اراده به وجود می -۱
کنند، از دایره عقد خارج است مانند ایقاع از اعمال حقوقی که با یک اراده عرصه وجود می

 به بعد. ۷۵۱ماده 
ک عقد است مانند منظور از ایجاد: در این تعریف همانا ایجاد تعهدات در اثر انعقاد ی -۲

 کند.دو اراده در عقد بیع که برای مشتری و بایع حق یا تعهد ایجاد می
شوند تعدیل حق یا تعهد: به این  معنا که گاه هر دو شخص در مقابل هم متعهد می -۳

کنند که مدت اجرای تعهد را از موعد قبل بخاطری زمان اجرای تعهد اما بعدًا توافق می
که بایع و مشتری در دهند و یا شرطی دیگری را عالوه کنند. مانند این تعیین شده، افزایش

آغاز مبیع را در برابر ثمن معجل به مشتری به فروش رساند و اما بعدًا بایع و مشتری به 
 تأجیل پرداخت ثمن موافقه نمایند.



 134                                                                            عقد عاریه در حقوق افغانستان                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آن کند مانند عقد حواله که در قل حق: به این معنا که حق را به دیگری منتقل مین -۴
و  ۱۷۱۶)مواد  گرددحق یا طلب از داین به داین دیگر یا از مدیون به مدیون دیگر منتقل می

۱۷۲۰.) 
توانند عقد را بعد از انعقاد به توافق هم زایل و برهم  ازاله حق: به این معنا که طرفین می -۵

پرداخت دین که قانون مدنی در مورد اقاله و یا  ۷۴۷زنند یا اقاله کنند و پایان دهد. ماده 
 شود، صراحت دارد.سبب پایان دادن تعهد می

توافق اراده در حدود قانون باشد: پس عقودی که از دایره قانون خارج باشد صحیح  – ۶
دهد. اما اسم آن عقد است چون قانون گذار در ا مورد حمایت قرار نمیرنیست و قانون آن

با توجه به این تعریف؛  عقد زمانی تشکیل  .به همین موضوع پرداخته است ۶۲۳تا  ۶۱۳مواد 
گردد که دو اراده توافق کنند. در عاریه کسی را که مال خود را به صورت مجانی در می

وری دهد عاریت دهنده و کسی را که به صورت مجانی ازآن بهرهاختیار دیگری قرار می
 عاریت گیرنده گویند.  کندمی
ست، پس بر طبق قانون، طرفین عاریه باید برای انعقاد دانیم که عاریه از جمله عقود امی

د. بنابر تصریح قانون مدنی، عاریه دهنده و عاریه نعقد عاریت اهلیت قانونی داشته باش
شرایط مذکور را نداشته  هاآنگیرنده باید بالغ، عاقل، رشید و مختار باشند و اگر یکی از 

 قانون مدنی(. ۵۰۵ و ۵۰۲باشد، عقد عاریه باطل خواهد بود )مواد 
تواند عین مورد عاریه را به دیگری به عنوان عاریه ، عاریه گیرنده می۱۴۶۵بر طبق ماده 
تواند به نمی صورتاینکه عاریه دهنده او را از این کار منع کرده باشد که در بدهد مگر این

هد ضامن از بین دیگری بدهد و با وجود منع اگر مورد عاریه را به دیگری به عنوان عاریه بد
تواند در صورت عدم منع برای مدت که بنابراین مستأجر می (.1466)ماده  باشدمیرفتن آن 

که در اجاره را به دیگری به عنوان عاریه واگذار کند مگر اینمالک منافع عین مستأجره  آن
 ی مستأجر از عین مستاجره شده باشد.شرط استفاده

 

 ب: شرایط مال معاره
 می شودمال معاره باید گفت که عبارت از عینی است که به عاریت گیرنده داده  در تعریف

قانون مدنی  502ماده  2بند  (.976)طاهری، بی تا، صتا از آن به صورت مجانی بهره مند شود 
حکم عقد را بیان کرده است. پس باید  یه برایت معقود علییکی از شرایط صحت را قابل
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که شرایطی را داشته باشد که واند مورد عاریه قرار بگیرد، مگر اینتپذیرفت که هر مالی نمی
را مورد تائید قرار داده است. با توجه به مواد قانون مدنی افغانستان، قانون گذار و یا عرف آن

 توان  بر شمرد :شروط زیر را می
 
  از آن قابل بقا باشد با انتفاع -1

مدنی مقرر داشته است: شرط صحت عاریت این است ، قانون ۱۴۵۷گذار در ماده قانون     
 قابلیت استفاده از شیئی عاریت داده شده با بقای عین آن ممکن باشد.   که

را حفظ کرد، مورد که با انتفاع از آن نتوان بقاء آنپس، خوردنی و نوشیدنی و یا هر آن چیزی
د؛ موتر، لباس، خانه، ظروف ه باشتواند مال معار که میترین اموالیگیرد. مهمعاریه قرار نمی

. البته  نباید فراموش کرد که این شرط مخصوص عاریه  نیست بلکه در وقف و حق است
رود، عقد عاریه بر نیز ساری است. بنابراین اموالی که با انتفاع، عین مال از بین می  انتفاع

 (.83، ص 1376)کاتوزیان، شود آن محقق نمی

 
 لیت و منفعت محلله داشته باشدعاریه باید ما مورد -2
گیرد باید مالیت داشته بر اساس شرایط اساسی قرار دادها شیئی که مورد معامله قرار می   

قانون مدنی(. و نیز   505و 502معامله باطل خواهد بود ) ماده  صورتاینباشد در غیر 
که  قانون مدنی عقدی صحت دارد 580و قسمت اخیر ماده  502ماده  2طبق بند 

مشروعیت داشته و مجاز باشد. به عبارت دیگر خالف نظام و آداب عامه 
مورد عاریه نیز باید منفعتی را دارا باشد که در قانون منعی برای آن ذکر  بنابراین، نباشد.

 تلقی نگردد.نشده باشد و ناقض آداب عامه 
 
 مورد عاریه باید معین باشد -3

جا که و از آن باشدمییکی از معامالت به معنای اعم  و چون عاریه از عقود معینه است     
منافع زیادی باشد باید آن منفعتی که عاریه بخاطر آن   ممکن است مال مورد عاریه دارای

دارد: موضوع قانون مدنی مقرر می 580صورت گرفته است معین و معلوم باشد. ماده 
ر آن عقد باطل یمجاز باشد، در غن و ییا قابل تعین ید ممکن، معیاز عقد با یبه ناشیوج
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اگر عین مورد عاریه دارای منفعت منحصر است مانند  چوکی برای  .شودیپنداشته م
نشستن ، الزم نیست در ضمن عقد عاریه منفعت تعیین گردد چون؛ معلوم است که چوکی 

 برای نشستن است.
توان در آن که می ،اما اگر برای عین مورد عاریه منافع متعددی متصور شد مانند زمین

م کرد. در صورت زراعت کرد یا بناء ساخت یا درختکاری کرد، باید منفعت مورد نظر را معلو
، عاریه گیرنده حق تخلف از مورد مجاز را ندارد و ۱۴۶۳فع، بر طبق ماده تعیین یکی از منا

ازد در صورت تخلف ضامن خواهد بود. حتی ممکن است گفته شود که اجرت المثل را بپرد
 به بعد(. 346، ص  1380)بروجردی، چون چیزی را که استفاده کرده مورد عاریه نبوده است 

 
 مورد عاریه معلوم باشد -4

باید گفت که  مورد عاریه باید معلوم هم باشد؛ با این شرح  قانون مدنی580بر طبق ماده 
و یا منفعت یکی از دو که عالوه بر تعیین مبهم نیز نباشد. بنابراین؛ اگر یکی از دو منفعت 

 ید طور یبه بایمقرر داشته است: موضوع وج 582عین را عاریه بدهد باطل است. ماده 
به منجر به ین و معلوم باشد که مانع جهالت فاحش گردد. اگر جهالت موضوع وجیمع

 )همان(.شود یمنازعه گردد، عقد فاسد پنداشته م

 
 گفتار سوم: تکالیف معیر و مستعیر

طرفی که مال را به  دهد معیر، وکه در عقد عاریه طرفی که مال را به عاریه می گفتیم    
شوند. بدیهی است که پس از انعقاد عقد عاریه برای گیرد مستعیر نامیده میعاریه می

 گیریم.شود که در این گفتار به بررسی میهریک از طرفین تکالیف و وظایفی بار می
 الف: تکالیف معیر

ذار برای معیر پس از انعقاد عقد، یک سلسله تکالیفی را بر شمرده است که به قانون گ    
 کنیم.هر یک اشاره می

 دهنده عین مورد عاریه را باید بعد از انعقاد عقد به عاریه گیرنده تسلیم کند؛ دراین عاریه -1
قانون مدنی مشعر داشته است: عاریت دهنده مکلف است عین عاریت  1459زمینه ماده 
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را در طول مدت عاریت به همان حالت هنگام عقد به عاریت گیرنده تسلیم و آن اده شده راد
 در اختیار وی قرار دهد.

توان  معیر را ملزم کرد که که عقد عاریه جایز است، بناء، بعد از انعقاد عقد نمیبه دلیل -۲
ال مورد عاریه را عین عاریه را به عاریه گیرنده تحویل کند هر چند متعهد شده است که م

آورد. از طرف به عاریه گیرنده تحویل دهد چرا که تعهد در عقد جایز، الزامی  را به بار نمی
تواند شود، میکه عاریه گیرنده در صورت تأخیر تسلیم مورد عاریه متضرر میدیگر در موقعی

وجود دارد.  عقد عاریه را فسخ کند زیرا که در عقود جایزه برای هر یک از طرفین حق فسخ
 (980)طاهری، بی تا، ص 

مگر  یستقانون مدنی، عاریه دهنده ضامن عیوب مخفی ن 1461ماده  2بر شالوده بند  -۳
که عیب را عماًل ایجاد کرده یا سالمت شیئی را تضمین نموده باشد. زیرا صرف مالکیت این

د که عرفًا  معیر که طوری باشکسی نسبت به مالی دلیل بر مسئولیت او نخواهد بود مگر این
لذا در صورت اثبات تقصیر و سببیت او برای ایجاد  سبب پیدایش آن خسارت  تلقی گردد.

خسارت، عاریه دهنده ضامن خواهد بود و اال صرف مالک بودن و معیوب بودن مال، 
 (.615ص  ،1377امامی، (کند ضمانت را برای عاریه دهنده ثابت نمی

یه؛ بدیهی است که معیر باید مصارفی را که مستعیر برای مخارج نگهداری مال مورد عار -3
قانون  ۱۴۶۰دهد، پرداخت نماید. این موضوع در ماده نگهداری مال مورد عاریه انجام می

مدنی مصرح شده است: عاریت دهنده مکلف است مصارفی را که عاریت گیرنده جهت 
 نماید. نجات عین عاریت داده شده از هالک و ضیاع نموده است تادیه

 
 ب: تکالیف مستعیر

عدم تفاوت قایل شدن مستعیر در نگهداری، مراقبت و حفاظت الزم از مال معاره با  -1
مال خودش از مکلفاتی است که قانون مصرح کرده است. بدون تردید؛ در صورت تعدی و 

عیر تفریط، ضامن خواهد بود. بنابراین اگر مال مورد عاریه در معرض تلف قرار داشت و مست
 1462باشد. ماده اقدامی نکند از وظیفه اش تخلف نموده است و ضامن جبران خسارت می

ت یعار  یانت شیرنده مکلف است، به حفاظت و صیت گیدر این مورد صراحت دارد: عار 
   .دینماید که برمال خود میداده شده چنان توجه نما
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تعارف از مال مورد عاریه اسـتفاده معیر و یا در حدود م همسـتعیر بایـد در حـدود اجاز  -2 
در صورتی که از حدود انتفاع معین درعقد و متعارف تجاوز کند و مال مورد عاریه  پس، .کند

که میان اذن معیر و حد متعارف وجود بر اثر استفاده او از بین برود، ضامن است. تفاوتی
که ع وجود دارد؛ مانند ایندارد این است که؛ در صورتی از اذن معیر تجاوز کند، امکان رجو

معیر اجازه داده است که از موتر تنها شخص خود مستعیر استفاده کند، اما مستعیر در 
 کهزمانیجا از حد اجازه معیر تجاوز کرد، و تا گیرد، اینمسیر راه کسی دیگر را نیز با خود می

د، دوباره به که شخص سواری از موتر پیاده ششخص پائین نشود، ضامن است اما همین
پردازد. اما گردد؛ و شخص تنها اجرت المثل همان مقدار تجاوز را میحالت اولی عقد بر می

هرگاه شخص به جای استفاده از موتر که برای افراد است، از آن برای بارکشی استفاده 
 1464جا از حد متعارف تجاوز کرده و ضامن است.  بر این اساس است که ماده کند، این

دارد: هرگاه استفاده از عین عاریت مقید به زمان و مکان و نوع ن مدنی بیان میقانو
تواند از آن در هر وقت و هر مکان به هر نوعی که خواسته استعمال نباشد عاریت گیرنده می

باشد طوری عادی)متعارف( استفاده نماید. اگر بر اثر تجاوز عاریت گیرنده عین از بین برود، 
نیز  به همین موضوع  اشاره دارد: هرگاه عاریت دهنده نوع،  1463ه و ماد  است ضامن آن

 یتواند شیرنده نمیت گید سازد، عار یت داده شده را مقین عار یا مکان استعمال عیوقت 
 یچنان از نوع استعمالد. همین استعمال نمایر وقت و مکان معیت داده شده را در غیعار 

تواند و از اندازه که اجاره داده شده اضافه تر ینم که به آن اجازه داده شده مخالفت کرده
ا به ید شده یچه که استعمال آن مقتواند، بلکه به اندازه استعمال مماثل آنیتجاوز کرده نم

 .تواندیکمتر از آن اقدام کرده م
که اذن مالک تواند مال مورد عاریه را به دیگری واگذار کند مگر اینعاریه گیرنده نمی -3

گونه قیدی از حیث مکان، زمان و... استفاده اصل نموده باشد و یا در مورد عاریه هیچرا ح
  به همین موضوع اشاره دارد: ۱۴۶۵ماده  (.982)طاهری، بی تا، ص نشده باشد 

رنده اجازه استفاده بدهد و شخص یت گیصورت مطلق به عار ت دهنده بهیهرگاه عار  (1)
ت استفاده نموده ین عار یتواند شخصًا از عیرنده میت گیر ن نکند، عاییاستفاده کننده را تع

ن یراتی استعمال کننده درعییکه تغنیت بدهد، اعم از ایبه عار  یگر یرا به شخص دا آنی
 .ا نهیت موثر باشد یعار 
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ن یعن را مورد استفاده قرار نداده و یرنده شخصًا عیت گیست که عار ین حکم درصورتیا
ر آن یر غد .ر داشته باشدیر استعمال کننده درآن تأثییباشد که تغ یایت داد شده از اشیعار 
 .گر جواز نداردین به شخص دیت دادن عیعار 

رنده بر یت گین شده باشد، عار ییت دهنده تعیاگر شخص استفاده کننده از طرف عار  (2) 
رنده ضمان)ضامن( از یت گید شخص مذکور مکلف بوده، درصورت تخلف، عار یت قیرعا

 باشد.یت مین عار یفتن عن ر یب
ولی اگر شخص استفاده کننده از طرف عاریت دهنده معین شده باشد عاریت گیرنده باید 
قید مذکور را رعایت کند و نیز اگر عاریت دهنده عاریت گیرنده را از دادن مورد عاریه به غیر 

ن رفتن مورد را به شخص دیگر واگذار کند، ضامن از بیمنع کرده باشد و عاریت گیرنده آن
تواند مورد عاریه را به دیگری به امانت دهد و اال ضامن چنین عاریت گیرنده نمیعاریه  و هم

ن، به شخص یت دادن عیت دهنده از عار یمقرر داشته است: هرگاه عار  1466. ماده است
ت یگری به عار یرا به شخص درنده آنیت گیرنده  را منع نموده باشد و عار یت گیگر، عار ید
 .باشد ین رفتن آن میدهد، ضامن از بب

 قانون مدنی نیز به همین موضوع متمرکز است: 1467ماده  
ده، یگر منع گردین به شخص دیت دادن عیکه از عار یاحوال یرنده درتمامیت گیعار 
را نزد رنده آنیت گیبه امانت بدهد. اگر عار  یگر یت را به شخص دین عار یتواند عینم

رنده یت گین برود، عار ین شخص از بیت نزد این عار یگذارد و ععت بیگر به ودیشخص د
 .باشدیضامن آن م

 .مسـتعیر است هانتفاع از مال عاریه بر عهـد یمخـارج الزمه برا -4
دوش ، تکالیف مالی و مصارف حفاظت عادی و رد عین عاریت به1474ماده بر شالوده 

شود به ز مال غیر الزم میکه برای کسب انتفاع اوسایلی ؛زیرا باشد.میعاریت گیرنده 
که چه که در حق انتفاع و... است مگر اینگردد. چنانی کسی است که منتفع میعهده

شرط خالف شده باشد زیرا که بر اساس اصل آزادی حاکمیت اراده طرفین است که 
 توانند در حدود مجاز، توافق داشته باشند.می

 رنده در مال عاریت که بدون تجاوز از قانون مدنی، عاریت گی 1471بر اساس ماده  -۵
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) چون آن خالف  شودو شرط ضمان در عاریت باطل شناخته می یسترود ضامن نبین
 (. است عقد عاریهمقتضای 

نت اگر عاریه گیرنده در حفاظت عین عاریت اهمال یا قصوری نماید، ضامن است در اما
 .باشدمیل مورد امانت نخواه مالکانه باشد خواه قانونی، امین مسئول تلف یا نقصان ما

، عاریه گیرنده مکلف است در انتهای عقد عاریه مورد عاریه ۱۴۷۵ماده  ۱بر اساس بند  -6
که بر اثر تفریط یا را به همان حالت سابقه مسترد کند؛ اگر موجود باشد. ولی در صورتی

  ی عین، خسارت وارده را نیز باید جبران کند.تعدی نقصانی متوجه آن شده باشد عالوه
 

 گفتار چهارم: انتهای عقد عاریه
نی و دینی؛ این است که حق دینی روزگاری یبدون تردید، یکی از تمایزات که میان حق ع 

، 2011)السنهوری، گیرد ی این دین با حریت افراد در تعارض قرار میباید پایان یابد، چون ادامه

یابد که عقد عدی پایان میآورد در مو. پس، هر عقدی که حق دینی را به وجود می(629ص 
 عاریه ممکن در موارد ذیل پایان یابد:

 
 انقضای مدت عاریه الف:

گردد. اگر عاریت به انقضای مدت موافقه شده منتهی میقانون مدنی  1477طبق ماده 
مدت تعیین نشده باشد با بر آورده شدن منظوری که برای آن عاریت صورت گرفته، خاتمه 

تواند هر وقت انتهای عاریت را م تحدید مدت، عاریت دهنده مییابد. در صورت عدمی
گیریم، مدتی تعیین نشده، پس کنید کتابی را برای امتحان عاریت میمطالبه کند. فرض

باید پس از امتحان دوباره بر گردانیم، چون منظوری ما سپری نمودن امتحان بود، هرچند 
 را مشخص نکرده بودیم.که مدت آن

 

 است مستعیر قبل از انتهای هدف و منظور عاریهب:  به خو 
تواند قبل از انتهای عاریت عین را رد نماید عاریت گیرنده می 1477ماده  2بر اساس فقره  

شود. که رد عین به ضرر عاریت دهنده باشد به قبول آن مجبور گردانیده نمیاما در صورتی
را قبول تواند آنمورد عاریه متضرر شود میبنابراین اگر عاریه دهنده از دریافت قبل از موعد 

 نکند.
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 ج: به خواست معیر
تواند انتهای عاریت را بدون قید ، عاریت دهنده در احوال آتی می۱۴۷۸بر شالوده ماده 

 مطالبه کند:
 که عاریت دهنده احتیاج غیر مترقبه به عین مورد عاریه پیدا کند؛در صورتی -1
ت دهنده معلوم شود که عاریه گیرنده از مال مورد عاریه سوء که برای عاریدر صورتی - 2

 کند؛کند و در حفاظت آن قصور و کوتاهی میاستفاده می
که عاریت گیرنده بعد یا قبل از انعقاد عقد عاریه مفلس شود البته این در یدر صورت -3

 صورتی است که عاریت دهنده از افالس او در حین عقد مطلع نبوده باشد.
جاکه عاریه عقد جایز است مثل دیگر عقود جایز، به فوت و مرگ هر یک از طرفین از آن -4

بدان تصریح دارد:  1479و قانون نیز در ماده (. 403، ص 1354)خان عدل، یابد عقد پایان می
 کند.عقد عاریه به وفات عاریت گیرنده منتهی شده و به ورثه وی انتقال پیدا نمی

 
 نتیجه

 ؛در زمینه عقد عاریه طرح کردیم به این نتیجه رسیدیم از مباحثی که
دهد تا از عین مال او مجانًا عاریه توافقی افرادی است که یکی آن به دیگری اذن می

 استفاده کند که در نتیجه:
ی در انتفاع نیست. پس باید در عقد عاریه طرفینی وجود عاریه عقد است و ایقاع و اباحه -1

باشند. مورد عاریه باید قابل بقاء، معین، معلوم و باید اهلیت داشته  اهآنداشته باشد و 
 دارای منفعت محلله و عقالیی باشد.

شود که مالی مورد عاریه عهدی است: به این معنا که عاریه دهنده متعهد میعقد  -2
را پس شود که آنعاریه را برای انتفاع به عاریه گیرنده بدهد و عاریه گیرنده نیز متعهد می

 از انتفاع به عاریه دهنده مسترد کند.
ی یابد و به ورثهعاریه عقد جایز است؛ پس، با فوت عاریت گیرنده عقد عاریه پایان می -3

 یابد.وی انتقال نمی
شود و نیز به چون عاریه عقد جایز است پس به موت، جنون هر یک از طرفین منحل می

تواند بدون اذن ولی یا قیم در امور مالی سفیه نمیگردد زیرا سفیه عاریه دهنده منفسخ می
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شود چون سفیه با قبول خود تصرفی انجام دهد ولی به سفیه عاریه گیرنده عقد باطل نمی
 را جایز نپنداریم.کند تا آنعاریه تصرف در اموال خود نمی

گیرنده  عاریه عقد غیر معو ض، مجانی و مبتنی بر کمکی است که عاریه دهنده به عاریه-4
در عاریه را خالف مقتضای عقد  عوضکه برخی شرطکند و براین اساس استمی

 اند. دانسته
در نهایت عقد عاریه به سه صورت پایان می یابد: اتمام مدت و منظور عقد عاریه، به  -5

 خواست و مطالبه معیر و در نهایت به مطالبه و خواست مستعیر.
ستعیر ضامن تلف شدن مال معاره نخواهد بود؛ اما در در صورت عدم تعدی و تفریط، م -6

ی معیر و صورت اهمال ضامن است. مصارفی نگهداری برای بقاء مال معاره بر عهده
 ی مستعیر است.ی برای انتفاع از آن، بر عهدههزینه

 
 و مأخذ منابع

ه (، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید)نظری2011السنهوری، عبدالرزاق، ) -1
االنقضاء(، بیروت، ناشر: الحلبی الحقوقیه، ج  –االحواله  -االوصاف -االلتزام بوجه عام  

 ، چاپ سوم.3
 -( الوسیط شرح فی القانون مدنی )دوره حقوق تعهدات1394)-------------2

قواعد عمومی قراردادها(، ترجمه: سید مهدی دادمرزی و محمد حسین دانش کیا، قم، 
 ، چاپ سوم.1جناشر:دانشگاه قم، 

(، حقوق مدنی )جلد کلی(، تهران، ناشر: انتشارات اسالمی، 1377امامی، حسن،)  -3
 چاپ چهاردهم.

(، حقوق مدنی: ویرایش دوم، تهران، ناشر: انتشارات اسالمی، 1383)-------- -4 
 بی چا.

( حقوق مدنی، تهران، ناشر: انتشارات گنج دانش، 1380بروجردی، عبده، محمد، ) -5
 پ اول.چا
(، تعهدات اولیه و ثانویه در عقود تملیکی و اذنی، تهران، 1395پیر هادی، محمد رضا، ) -6

 ناشر: خرسندی، چاپ اول.
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(، ترمینولوژی حقوق، تهران، ناشر: گنج 1385دی، محمد جعفر، )جعفری لنگرو -7
 دانش، چاپ شانزدهم.

ر: انتشارات امیر کبیر، (، حقوق مدنی، تهران، ناش1354خان عدل، سید مصطفی، ) -8
 چاپ هشتم.

، تهران، ناشر: خرسندی، چاپ 2(، حقوق مدنی عقود معین 1395ره پیک، حسن،)-9
 اول.

(، قواعد عمومی قراردادها، کابل، ناشر: انتشارات 1396رسولی، عبدالحسین،)   -10
 فرهنگ، چاپ اول.

رح المعه الدمشقیه، (، الروضه البهیه فی ش1388شهیدثانی، زین الدین بن علی،) -11
 مترجم: عباس زراعت، ناشر: موسسه فرهنگی هنری دانش پذیر، تهران، بی چا.

طاهری، حبیب الله، بی تا، حقوق مدنی، قم، ناشر: انتشارات اسالمی وابسته به  -12
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی چا.

ارات امیر کبیر، ( فرهنگ فارسی عمید، تهران، ناشر: انتش1387عمید، حسن، ) -13 
 .29چاپ بیست و نهم، ج 

، تهران، ناشر: انتشارات 4( حقوق مدنی در عقود معین 1376کاتوزیان، ناصر، )  -14
 مدرس، چاپ دوم.

(، فرهنگ فارسی، تهران، ناشر: اننتشارات امیر کبیر، چاپ 1376معین، محمد، )  -15
 .2یازدهم، ج 

 ناشر:  (1395-11-20ایران)  مدنی قانون در عاریه عقد به مربوط مقررات -16
(Elinaz،) حقوقی قوانین. 

 قانون مدنی افغانستان -17
 قانون مدنی ایران -18
قانون مدنی جدید مصر -19
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 و افغانستان المللیبینجزای  هتعقیب جرم در محکم

9محمود رضایی                                                                                

9 
 

 چکیده 
و  المللیبینگان واضح است که در چند دهه اخیر، تعقیب جرم اعم در محاکم برهمه

دانان اعم از خارجی و داخلی حقوق های برخی اندیشمندان ونقدها و سازکار  افغانستان با
برای تعقیب  ی که بایدشیوه های آن چنانه این محاکم از ،رو برو بوده است. و از جانب دیگر

. تحقیق حاضر در راستایی تعقیب جرم در محکمه جزایی نگرفته اند گرفت،جرم در پیش می
و افغانستان صورت گرفته در مجموع به نتیجه رسیده است؛ که مجرم باید تحت  المللیبین

در این تحقیق چگونه انجام دادن درست تعقیب که ،سوی دیگر تعقیب الزم قرار بگیرد. از
های این باشد کاستی ه است تاشد نیز بررسی ،شودصالح انجام میمراجع ذی از سوی

 المللیبینقانونی را پر نماید. در این تحقیق به موضوع تعقیب جرم در محکمه جزایی  خالء
 ،صورت گرفته بحثشکل جداگانه ه ها و تحقیقات دیگری بو افغانستان که در کتاب

جزایی  ه)اعم در محکم و ترکیبی شکل کامل تره ت تا بتاحد توان کوشش شده اس و بررسی 
 .بررسی شود و افغانستان ( المللیبین

 واژگان کلیدی:تعقیب، جرم، مجرم، مجازات، محکمه.

                                                           
 .المللی اهل بیت )ع( نشگاه بیندا –ه حقوق جزا و جرم شناسی دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشت - 9
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 مقدمه
س مقام تعقیب سارنوال أدانیم سارنوالی متشکل از مقام تعقیب است در ر طور که میهمان  

ارات و وظایف سارنوال، تا جایی است که کشور قرار داشته که گونه گونی و وسعت اختی
های مختلف سعی در تبیین خط تراز برای حرکت های اصولی سارنوال ها کرده اند و ثمره 

ملل متحد و کمیته های فرعی آن به  سازمانها در اجالس های مختلف این جمع بندی
ه عی در بتصویب نهایی رسیده و کشورها، در اجرای دقیق این عقل جمعی بشری، س

ها، کارگیری موازین و راهکار هایی تدوین شده دارند. محور عمده این جمع بندی
ها حاکی از آن است که اگر سارنواالن به طرفی سارنوال هاست. رهنمودو بی  استقالل

طرفانه، نتوانند وظایف خود را انجام دهند و ی و به صورت آزادانه و مستقل و بیطور حرفه
آمادگی نداشته باشند، حاکمیت قانون و حفاظت  هاآنبرای تضمین استقالل اگر دولت ها 

از سوی دیگر الزم است که  .موثر از حقوق افراد، آهسته و پیوسته به ضعف خواهد گرایید
نهاد تعقیب هم بتواند بدون دخالت سارنوال فرایند تعقیب را انجام داده و بدون دخالت 

ابراین الزم است در این باره بررسی های دقیق تری صورت مقامات تعقیب را انجام دهد. بن
بگیرد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از نگارش این تحقیق 
شناسایی حقوق مظنون و متهم در مرحله تعقیب از منظرحقوق افغانستان و محکمه جزای 

مجرمین  دفاع شده و که چگونه در این دو محاکم از حقوق مظنون و متهم المللیبین
کند تادر این باره تحقیقات صورت ین ضرورت ایجاب میاتحت  تعقیب باید  قرار بگیرد. بنابر 

این است که، وظایف و اختیارات نهاد تعقیب کرد توان مطرح جا میکه در اینگیرد. سواالتی
اکم چیست؟ اصول ح المللیبینو حدود آن در حقوق جزای افغانستان و محکمه جزای 

شود؟ های در مرحله تعقیب از ناحیه سارنوال صادر می؟ چی قرار کدام ها اند رایند تعقیببر ف
  سارنوالی دارای اختیارات و وظایف، بعد از تعقیب دعوا چی کار ها را بر عهده دارد؟

 
 گفتار اول: مفهوم تعقیب

م، بررسی شود که برای کشف جرم، بازداشت متهگفته می یهتعقیب در لغت به پروس
مده است. آگیرد. و به معنای، دنبال کردن، از پس در آمدن چیزی نیز جرایم...صورت می

همچنان تعقیب به معنای، دنبال کردن، از پس چیزی رفتن، دنبال امر یا کسی را گرفتن، 
صالح برای پی گردی و غیره آمده است. بررسی و ارزیابی اطالعاتی که توسط مراجع ذی
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شود. در اصطالح تعقیب عبارت از امریست گیرد نیز گفته میری صورت میدسترسی به ام
صالح  بکار رفته، که تا بعد از گیری آن از طرفی مقامات  ذیبرای کشف جرم و چگونه پی

، 1388)فراهی، صالح مورد پی گرد قانونی صورت بگیرد بررسی های دقیق توسط مقامات ذی
 (.34ص 

 
 الف: تعقیب عدلی

که به حکم قطعی محکمه با صالحیت محکوم متهم تا وقتی ،ذمه حالت اصلی استبرائت 
توانند دالیل مبهم در قضیه شود. سارنوال و قاضی نمیعلیه قرار نگیرد بی گناه شناخته می

تعبیر  هاآنرا به حیث دالیل اثبات علیه مظنون و متهم توجیه و یا ابهام در قانون را به ضرر 
که گناه کار دانسته شود مورد تعقیب قرار گرفته و بازداشت ی قبل از اینر شخصگنمایند. ا 

 یدر قانون حکم، که ماگردد. بخاطریگناه فرض شده و آزاد میگردد از نظر قانون بی
) ماده پنجم قانون  گرددداریم بنام اصل برائت)فرض بی گناهی( شامل حال متهم مبهم می

باشد: برخورد مراحل تعقیب عدلی دارای حقوق ذیل می مجنی علیه دراجرائات جزایی جدید(. 
بامجنی علیه باید بر خورد خوب ، احترام به کرامت انسانی و حفظ حرمت شخصی،منصفانه

مین أت ،باشدو با اخالق نیکو صورت بگیرد چون از حقوق متهم در جریان تعقیب عدلی می
به متهم در جریان قتل و  حضور در جریان تعقیب عدلی و توجیه سواالت خاص ،مصونیت

 ،جرح، مطالبه و در یافت اصل مال یا قیمت آن و جبران خساره مطابق احکام قانون
دسترسی به اطالعات و معلومات در مورد اجرائات و نتایج پیگیری قضیه در مراحل مختلف 

سارنوال و قاضی مطابق  ،، اهل خبرهتراض بر اجرائات مامور ضبط قضاییاع ،تعقیب عدلی
حکام قانون، دسترسی به مساعدت های حقوقی، مادی، طبی، روانی و اجتماعی ا

 ماده ششم قانون اجرائات جدید(.)ضروری
 ب: حقوق مظنون و متهم در مراحل مختلف تعقیب عدلی

-، دارای حقوق ذیل میمظنون، متهم، و مسئول حق العبد در مراحل تعقیب عدلی

مجنی علیه  توضیحات در مورد اتهام وارده وب دانستن جرم نسبت داده شده و کسباشند:
یافت نموده و ه در باره آن توضیحات الزم را در حق دارد جرم که به آن نسبت داده شد

اتهامات که به وی نسبت داده شده علتش را بداند، مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خود 
ئات جزایی جدید، ی وارده مطابق احکام قانون اجراسرانه و حق دریافت جبران خساره



 149             تعقیب جرم در محکمه جزای بین المللی و افغانستان                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مصئونیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هرگونه بر خورد غیر انسانی، دادن 
فتار کننده، ارایه اسناد، مدارک رب وی حین گرفتای از طرف مرجع گر اطالع به فامیل یا اقا

و شهود، استجواب از شهودی که علیه وی شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی 
دهد، استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات. یعنی؛ نفع وی شهادت میکه به 

مجنی علیه حق دارد که در مراحل تعقیب کامال سکوت اختیار نماید، تعیین وکیل مدافع یا 
داشتن مساعد حقوقی، اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده، داشتن حق ترجمان 

های طرف را خوب بفهمد، مان انتخاب نموده تا بتواند حرفحق دارد که برای خود ترج
ای ابتدائیه یا استیناف، اظهارات شهود و دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه در محکمه

شرکای جرمی مدارک فزیکی و مستند مربوط به قضیه، گزارشات طبی عدلی، پیشنهاد و 
و امکانات جهت ترتیب دفاعیه  حکم انجام مراقبت مخفی، اذن تالشی و داشتن وقت کافی

ای که سارنوال موظف بنابر ملحوظات چون احتیاط، اخالل در پروسهمگر در حاالتی
تحقیق، اخالل در تامین عدالت یا تاثیر منفی باالی منافع ملی، با پیشنهاد از محکمه مانع 

و  این دسترسی گردد، اعتراض بر اجرائات مامور ضبط قضایی، اهل خبره، سارنوالی
محکمه، تقاضای جلسه استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف وی از 

ی قانونی صالح، ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندهای ذیمحکمه
 هفتم قانون اجرائات جزایی جدید(.) ماده خویش طبق احکام این قانون و... 

 

 حق دفاع -1
ی قانونی خود در هر مرحله از تعقیب توانند شخصًا یا توسط نمایندهمظنون و متهم می  

توانند در عین زمان الی سه نفر وکیل مدافع داشته چنین میعدلی از خود دفاع نمایند و هم
که میان تواند از یک یا چند مظنون یا متهم بر اینباشند. وکیل مدافع در عین قضیه می

موجود نباشد وکالت نماید اگر شخصی به جرمی مظنون  مظنونین یا متهمین تضاد منافع
 ،را حبس طویل یا بیشتر از آن پیش بینی نموده باشدیا متهم گردد که قانون، جزای آن

قانون اجرائات 9)مادهشود داشتن وکیل مدافع در اجرائات تعقیب عدلی ضروری پنداشته می

نگارد: به کیفری در این باره می مللیالبیندادگاه  هاساسنام 31(c()1) همادجزایی جدید(. 
طوری معقولی در مقام دفاع از خود یا شخص دیگر یا، در جنایات جنگی، دفاع از مالی که 

حیات او یا دیگری یا اجرای یک ماموریت نظامی ضروری است، بر آمده باشد.  هبرای ادام
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نجام گرفته و با میزان این دفاع باید در مقابل توسل قریب الوقوع و غیر قانونی به زور ا
خطری که متوجه آن شخص یا شخص دیگر یا مال مورد حمایت است باشد... . عدم 
مسؤلیت کیفری مدافع مشروع تقریبًا در تمامی قوانین کیفری به رسمیت شناخته شده و 

نیز مورد پذیرش است. بدین ترتیب، هر گاه نگهبان  المللبینهمین موضع در حقوق جزای 
اه اسرای جنگی، اسیری را که در صدد کشتن او است به قتل برساند، مرتکب یک اردوگ

توان برای یک زن نظامی یا غیر نظامی که به شود. همین طور، نمیجنایت جنگی نمی
افتد و برای اجتناب از مورد تجاوز یا شکنجه شدید قرار گرفتن دست یک نیروی دشمن می

نیز، مثل  المللبینئل شد. در حقوق جزای شود مسؤلیت کیفری قامرتکب قتل وی می
حقوق جزای داخلی، وجود شرایط برای قبول دفاع مشروع به عنوان یک عامل سالب 

 مسؤولیت کیفری ضروری است.  
 

    حق تعیین مساعد حقوقی -2
بضاعت، ناشنوا یا گنگ و یا ناشنوا و گنگ یا نابینا و یا نارسایی هرگاه مظنون و متهم بی 

گردد. چون از حقوق هر اشته باشد، به موافقه وی برایش مساعد حقوقی تعیین میذهنی د
گناهی اگر فرض شود نماید تا بی عمجنی علیه این است که از خود در جریان تعقیب دفا

 ) ماده دهم قانون اجرائات جزایی جدید(.را اثبات نماید برایش آن
 

 موانع اشتراک در مراحل تعقیب عدلی -ج
ل تعقیب عدلی از حضور بر خی افراد در جلسه تعقیب ممانعت صورت گرفته که در مراح

نباید در مراحل تعقیب عدلی اشتراک کنند و تنها به خود مظنون، متهم یا وکیل قانون  هاآن
وی اجازه داده شده است تا در مراحل تعقیب اشتراک ورزیده و ابراز نظر نمایند، در ذیل بر 

 شماریم.شان در مراحل تعقیب عدلی منع شده اند بر میخی از افراد که حضور 
 

 منع اهل خبره از ابراز نظر -1
قانون اجرائات جزایی جدید، اهل خبره در حاالت ذیل فاقد صالحیت  12طبق ماده      

که با مظنون، متهم، مجنی علیه توانند ابراز نظر نمایند: در صورتیباشد و نمیابراز نظر می
گان قانونی وی قرابت داشته و یا وکیل یا موکل و یا مشاور حقوقی یکدیگر باشند، و یا نمایند 

اگر اهل خبره از جمله افراد فوق باشد از طرف قانون حضور وی در مراحل تعقیب عدلی 
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مور أکه قباًل در عین قضیه به حیث ممنع شده و نباید در جلسه شرکت کنند. در صورتی
دافع، شاهد و یا قاضی شرکت نموده یا داکتر معالج مجنی ظبط قضایی، سارنوال، وکیل م

خبره مورد شک قرار گیرد، در طرفی اهل که تخصص و بیعلیه بوده باشد، در صورتی
( این ماده بعد از صدور 1ی )بر فقدان صالحیت، مطابق حکم فقرهکه دالیل مبنی یصورت

)صادقی، بره حق ابراز نظر را ندارد نظریه ای اهل خبره آشکار گردد در موارد یاد شده اهل خ
 (.191، ص1395

 
 منع اشتراک سارنوال در مراحل تعقیب عدلی  -2
مراحل  تواند درقانون اجرائات جزایی جدید، سارنوال در حاالت ذیل نمی14طبق ماده  

اقارب وی ارتکاب  که جرم علیه وی یا یکی ازدر صورتیاوال؛  تعقیب عدلی اشتراک نماید:
که در عین در صورتی ثالثاً  از جمله اقارب وی باشدکه متهم در صورتی ثانیاً  ه باشدگردید

به حیث وکیل مدافع،  قاضی، مشاور حقوقی یکی از طرفین، اهل خبره یا شاهد  قضیه قبالً 
رود که سارنوال به نفع طرف حرف بزند و مراحل اشتراک نموده باشد. در  مراحل احتمال می

گیرد. لذا بخاطر همین اشتراک سارنوال منع گرفت نه باید صورت میچنان کآنتعقیب 
چنین اهل خبره، سارنوال یا قاضی رد صالحیت شان مطرح شده و باید شده است. و هم

 از اشتراک در قضیه امتناع ورزند.
 

 در خواست رد صالحیت سارنوال و قاضی -3
ق العبد یا نمایندگان قانونی مظنون، متهم، مجنی علیه، مدعی حق العبد، مسئل ح     
توانند در حاالت مندرج ماه ای چهاردهم قانون اجرائات جزایی جدید در خواست می هاآن

رد صالحیت سارنوال را در هر مرحله از تعقیب عدلی به سارنوال مافوق تقدیم نمایند. 
خواست  دارد. در صورت رد در( ساعت اعالم می48سارنوال مافوق تصمیم خودرا در مدت)

صالح مافوق شکایت تواند علیه تصمیم سارنوال مافوق در محکمه ای ذیمعترض می
باشد و اگر از جانب سارنوال مورد اعتراض نماید. تصمیم محکمه در برابرشکایت قطعی می

قانون اجرائات  17چنین مطابق ماده باشد. همفاقد اعتبار قانونی می صورتاینرد شود در 
توانند رد صالحیت قاضی راهم مطالبه نون، متهم، مجنی علیه.... میجزایی جدید: مظ

باشد و در ای که قاضی مورد نظر عضو آن میکنند. در خواست رد قاضی به رئیس محکمه
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ی به محکمه فوقانی تقدیم که رئیس محکمه شامل در خواست رد باشد به محکمهصورتی
ی قضایی محکمه ارائه و از طرفی جلسهگردد. در خواست رد صالحیت قاضی در اولین می

هیئت قضایی محکمه به استثنای قاضی که رد صالتحیت آن مطالبه گردیده، مورد 
 باشد. رسیدگی قرار گرفته و تصمیم محکمه در زمینه قطعی می

 
     گفتار دوم: کشف، گرفتاری و جمع آوری 

له مراحل است که معمواًل به دالیل کشف جرایم، گرفتاری، متهم و جمع آوری دالیل از جم
چنین کشف جرم باشد. سارنوال باید در زمینه توجه الزم را نماید و همعهده سارنوالی می

لیس و موظف امنیت گیرد. پموظف امنیت ملی صورت می لیس وحسب احوال توسط پ
اهده ملی با رعایت سایر احوال مندرج این قانون بعد از در یافت اطالع از وقوع جرم یا مش

نماید: مشاهده ای عالیم و آثار جرم به محل واقعه رفته و به فعالیت های ذیل اقدام می
که بیانگر حدوث واقعه باشد، شناسایی نوع جرم، ای محل واقعه و تثبیت اوضاع و احوالی

مرتکب و متضرر، گرفتاری و تالشی مظنون در صورت لزوم، تشخیص اسناد و مدارک 
و نتایج مرتب بر آن، شناسایی اشخاص حاضر در محل واقعه حین مربوط به جرم مرتکب 

وقوع و ثبت اظهارات مظنون، متضرر، مجنی علیه و شهود محل واقعه، اتخاذ تدابیر الزم 
به منظور حفظ آثار و ضبط اشیای متعلق به جرم، ترتیب محل معاینات محل و سایر اجرائات 

( ساعت 24کشف جرم در خالل مدت)و امنیت ملی مکلف اند بعد از  پلیسمربوط، 
 پلیسموضوع را به سارنوال مربوط اطالع دهد )ماده هشتادم قانون اجرائات جزایی جدید(. 

توانند به صالحیت خود در حاالت ذیل شخص را گرفتار نمایند: و موظف امنیت ملی می
 ی که جزای آن حبس متوسط در قانوندر صورت ارتکاب جرم مشهود جنایت یا جنحه

پیش بینی شده باشد و شخصی که به حیث مرتکب جرم جنایت شناسایی یا معرفی شده 
قانون اجرائات جزایی جرم  82غایب شدن او متصور باشد. طبق ماده  است احتمال فرار یا

شود: مرتکب حین ارتکاب جرم یا اندکی بعد از در یکی از حاالت آتی مشهود شمرده می
ه یا بالفاصله از طرف مردم گفتار شود، مرتکب بعد از ار ارتکاب جرم از ارتکاب، مشاهد

یا مردم شناسایی یا باالفعل تعقیب  پلیستکاب جرم، فرار و بالفاصله از طرف مجنی علیه، 
که شخص در محل واقعه با سالح یا اشیایی گرفتار شود که وضع موجود یشود، در صورت

ارتکاب شده داللت نماید. بر اساس  بر فاعل بودن شخص و استعمال اشیای مذکور در جرم
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ارتکاب جرم مشهود حتی  هقانون اجرائات جدید: هر شخص در صورت مشاهد 83ماده 
المقدور از تمام وسایل و امکانات باز دارنده استفاده نموده مانع فرار مرتکب جرم شده وی 

م توان او را با یا سارنوالی مر بوط تسلیم دهد و در صورت عد پلیسرا به نزدیک ترین مرجع 
  مشخصات الزم شناسایی و کتبًا یا شفاهًا به مراجع مذ کور معرفی و از واقعه اطالع دهد.

 
 الف: سارنوال و تکلیف تعقیب

سارنوال است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات  هترین وظیفتعقیب جرایم مهم
ردد. از این تکلیف بنام اصل مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط محکمه فراهم گ

شود. اما، در نظر گرفتن مالحضات دیگری قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب یاد می
ممکن است سارنوال را به این نتیجه برساند که خود داری از اقامه تعقیب و به تعلیق در 

اشد و آوردن آن به صالح متهم و جامعه است، در حالی تعقیب متهم باید مفید فایده ب
مناسب باشد. از این رو اصل دیگری به نام اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب 
شکل گرفته که مکمل اصل نخست است بنابرین در ادامه، اول اصل قانونی بودن تعقیب 

 کنیم.و سپس اصل مناسب بودن تعقیب را بررسی می
 
 اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب -۱
جا که سارنوالی نماینده جامعه است و جامعه نیز با قائل شدن اصل از آنبه موجب این  

سزاوار  ، یان مرتکب و بزه دیده خارج ساختهرا از روابط شخصی مجنبه عموم برای جرم، آن
مجازات دانسته است. هرگاه سارنوال به طریقی از وقوع جرم مطلع شود باید تعقیب جزای 

را نادیده بگیرد. به تعبیر روشن تر، سارنوال این امر را به ند آنتوارا به جریان اندازد و نمی
دهد و خود، صاحب نفع و اصیل نیست که به میل خود نمایندگی از طرف جامعه انجام می

از تعقیب جرم انصراف دهد. بدیهی است که وقوع جرم برای سارنوالی باید مسلم باشد. در 
وط به شکایت شاکی خصوصی یا کسب اجازه از مورد آن دسته از جرایم که تعقیب آن من

مراجع خاصی است، باید شکایت صورت گرفته و یا اجازه داده شده باشد. با تحقق کلیه 
شرایط الزم برای به جریان انداختن تعقیب جزای سارنوالی ملزم به این کار است و سارنوال 

حه کند. پس از ظاهر تواند به تشخیص خود از تعقیب منصرف شده یا با متهم مصالنمی
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شدن بزهکاری متهم باید با صدور خواست مجازات محاکمه و مجازات او را تقاضا نموده و 
 در محکمه از خواستن مجازات دفاع کند.  

 

 اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب -2
رنوالی یت تمام افراد در برار ساعفایده اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب، تساوی موق

شود. با این حال گاه است که مانع دخالت نظر شخصی تعقیب در اجرای وظایف خود می
دهد مرتکیب ی است که نشان میاوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم به گونه

برای نخستین بار و تحت تأثیر عوامل جرم زای پیرامون خود دست به ارتکاب جرم زده، 
نداشته یا بعدًا گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی اندک متضرر از جرم شکایتی 

قابل چشم پوشی است. در چنین شرایطی آثار نامطلوب تعقیب و مجازات متهم )از جمله 
آلوده شدن وی به محیط جرم زای زندان و ایجاد حس انتقام جویی از جامعه در او( ممکن 

موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب به این  است بیش از فواید و مزایای آن باشد. اصل
مصلحت  به قیب جزایی متهم عمعنا است که سارنوال باید مجاز باشد که در موارد که ت

تحت شرایط پیش بینی شده در قانون از تعقیب صرف نظر کرده و از ارسال  جامعه نیست
اصل مکمل اصل  پرونده به محکمه جهت محاکمه او خود داری نماید. به این ترتیب این

دهد که با بررسی هر پرونده تشخیص الزامی بودن تعقیب بوده و به سارنوالی امکان می
دهد که آیا موقعیت مناسبتی برای تعقیب جزای متهم وجود دارد یا خیر. این امر هم به نفع 
متهم است که از محکومیت و مجازات احتمالی رهایی یابد و هم به نفع جامعه است که با 

 ورزد.فه جویی در هزینه های عدالت خواهی به تعقیب جرایم مهم تر اهتمام میصر 
 

     صالحیت ها و وظایف ریاست سارنوالی در امور تعقیب قضایی -3
در اول باید گفت که صالحیت چیست؟ صالحیت عبارتست از اختیارات که به موجب   

 ،به عبارت دیگر .ده باشدبه امر کیفری تفویض ش یقضایی جهت رسیدگ قانون به مراجع
، 1393تواتایی وشایستگی مرجع قضایی در رسیدگی به دعوای کیفری است )اصغری، 

سارنوال در امور قضایی  ،نون تشکیل و صالحیت های سارنوالیقا14(. طبق ماده 3ص
نامه و تحلیل نتایج باشد: بررسی اوراق تحقیق و اتهامدارای صالحیت ها و وظایف ذیل می

مطابق احکام قانون، اصدار  و قرار سارنوالی مربوط مبنی بر تعقیب قضایی متهمحاصله 
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امر صدور رهایی متهم هم از جمله صالحیت های  ،هایی متهم مطابق احکام قانونر   قرار
و این صالحیت را قانون برای سارنوالی داده تا در صورت نیاز امر رهایی  است سارنوالی

، تایید قرار و نتایج حاصله از تحقیق مندرج اتهامنامه یا رد آن مظنون و متهم را صادر نماید
عالقه از تاریخ و زمان جلسات و راهنمایی الزم در رفع نواقص مذکور، مطلع ساختن ذی

قضایی، اشتراک در جلسات قضایی به منظور ارائه توضیحات و دفاع از دعوای اقامه شده 
سارنوال صالحیت دارد تا در جلسات  است.نیز در زمره ی صالحیت ه یشگاه محکمهدر پ

قضایی شرکت نموده توضیحات الزم را ارائه دهد، استدالل و تحلیل مسایلی که حین 
محکمه، اطالع به  هگردد، اعتراض یا بر قرار و فیصلرسیدگی قضیه در محکمه مطرح می

توقیف،  مراجع سلب آزادی از تصمیم و قرار یا حکم محکمه در مورد سرنوشت متهم تحت
در مورد متهمی که به حکم قطعی محکمه به جزایی تنفیذ سلب  پلیساطالع به مراجع 

آزادی محکوم گردیده و تحت توقیف قرار نگرفته و یا رها شده باشد، انجام سایر وظایف و 
 کمهباشد. محصالحیت های سارنوال میصالحیت ها مطابق احکام قانون که از جمله 

جمله؛ صالحیت منهای زیادی دارد تعقیب قضایی صالحیتدر  المللیبینجزایی 
ها را به انواع مختلف تقسیم توان همین صالحیتموضوعی، صالحیت زمانی که باز می

کرد مانند: صالحیت سرزمینی، صالحیت مبتنی بر ملیت، صالحیت حمایتی، صالحیت 
ر قسمت صالحیت د(. 5، ص1383)صادقی، کنیمخود داری می هاآنهمگانی که از توضیح 

ها در کتاب رهنمود ماکس پالنک نوشته رامین مشتاقی مباحث زیادی صورت گرفته از 
توانند برای شان که می هجمله در توزیع و تقسیم صالحیت ها هر محاکم را بر اساس حوز 

نام برد که گفته شده،  توانمیصالحیت قایل شده است از باب مثال محاکم ابتدائیه را 
 (.46، ص1388)مشتاقی، است یت موضوعی و حوزوی دانستهدارای صالح

 

 ب: جلب و احضار، تالشی و کشف
ی است که در مرحله یجلب و احضار، تفتیش و تالشی و کشف جرایم از جمله اقدامات

صالح تعقیب باید صورت گیرد به خصوص این امر در مرحله ای تعقیب باید از مراجع ذی
مه جهت هر چی بهتر شدن قضیه انجام شود که هر ، سارنوال و محکپلیسخصوص ه ب

 دهیم.کدام را ذیاٌل مورد بحث و بررسی قرار می
 جلب و احضار  -1



 156             تعقیب جرم در محکمه جزای بین المللی و افغانستان                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تواند در حاالت ذیل اقدام نماید. طبق می پلیساست که  یجلب و احضار از جمله اقدامات 
یک قضیه به منظور کشف جرم و در یافت معلومات در  ؛جلب و احضار پلیسقانون  13ماده 

معین طبق احکام مندرج قانون اجرائات جزایی، به منظور احقاق حق اشخاص مطابق 
چه که باید از نظر قانون کند تا آنقانون، به منظور تعمیل احکام قانون. یعنی متهم جلب می

خواست اشخاص و ی که مطابق احکام قانون بنابر در اعمال شود صورت پذیرد، شخص
نماید، در تعیین وقت به جلب و احضار وی اقدام می پلیسگردد، حاضر ن صالحذیمراجع 

احضار، مکلفیت های مسلکی، حرفوی و سایر موارد ضروری شخص تحت جلب رعایت 
توانند قانون اجرائات جزایی جدید آمده است که؛ سارنوال و محکمه می 92گردد. در ماده 

او را در اجرائات تعقیب عدلی  هر کدام شخصی را که مطابق احکام قانون بیان یا حضور
مفید و مؤثر تشخیص نمایند به حضور مکلف سازند. تکلیف به حضور با صدور جلب نامه و 

، هرگاه شخص مجلوب ، بدون عذر موجه به وقت معین گیردمیصورت  پلیساز طریق 
از طریق امر احضار او را  توانندمیحاضر نگردد و یا از حضور امتناع ورزد سارنوال و محکمه 

صادر نماید. بنابرین جلب و احضار از جمله اعمال است که در مراحل تعقیب قضایی  پلیس
جزایی جدید آمده است  اجرائاتصورت درست انجام پذیرد. در ماده نود و سوم قانون هباید ب

که یک نسخه ای آن در اداره حفظ  شودمیکه: اوامر جلب و احضار در سه نسخه تحریر 
تا یک نسخه را در دفتر ثبت و حفظ نموده  گرددمیتسلیم  پلیسدیگر آن به و دو نسخه 

 شودمینسخه دیگر را به شخص مطلوب تسلیم دهد. اوامر که جهت جلب و احضار صادر 
لوب، نام و آدرس جحاوی مطالب ذیل است؛ نام، ولد، وظیفه و  محل سکونت شخص م

قانونی  هصدور جلب یا احضار و ذکر ماد هجلب یا احضار، اسباب موجب هصادر کنند هادار 
که به صدور چنین امر اجاز داه است، محل ساعت و تاریخی که حضور شخص در آن 

 پلیسابالغ جلب یا احضار و بر خورداری که  همبنی بر نحو پلیسلوب است، مکلفیت جم
اره و تاریخ در صورت امتناع  از قبول اوامر صادره باید اتخاذ نماید. جلب و احضار دارای شم

گردد. تعیین مدت جلب و احضار از بوده از طرف مرجع صادر کننده ثبت، امضاء و مهر می
 صالحذیمربوط مکلف است اوامر را که از طرف مراجع  پلیسباشد. آن می هجمله الزم

تنفیذ نماید. اوامر جلب و احضار از تاریخ  شودمیدر مورد جلب یا احضار شخص صادر 
که از طرف مرجع صادر کننده لغو یا تمدید شده ( روز اعتبار دارد مگر این180صدور آن الی)

سکونت شخص  پلیس در محل وظیفه یا شغل و یا محلباشد. جلب و احضار توسط 
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مطلوب ابالغ و یک نقل آن به او تسلیم گردیده امضاء یا نشان انگشت وی در نقل دیگر 
اجرای وظیفه، شغل یا سکونت در یافت گردد، هرگاه شخص مطلوب در محل آن اخذ می

شده نتواند، ورق جلب و احضار به یکی از اعضای فامیل یا شخصی که با او یکجا سکونت 
، در غیر آن موضوع در گرددمیدارد یا اقارب وی تسلیم و امضاء و نشان انگشت وی اخذ 

 هر نباشد، ورق( این ماده میس2و1گردد. هرگاه تدابیر مندرج فقره های)محضر در ج می
-جلب و احضار به نزدیکترین مرجع اداری محل وظیفه یا شغل یا سکونت وی سپرده می

مکلف است تدابیر  پلیسشود، هر گاه آدرس مسکونی شخص مطلوب در یافت شده نتواند، 
الزم را غرض در یافت محل سکونت و یا محل کار شخص اتخاذ نماید، در صورت عدم 

مکلف است، جلب و احضار نامه را به مرجع اداری که آخرین  لیسپمؤثریت چنین تدابیر، 
 هگردد، تسلیم نماید، جلب و احضار به وسیلمحل سکونت شخص مطلوب تثبیت می

که . مشروط براینشودمیتیلفون یا سایر وسایل الکترونیکی و مخابراتی نیز معتبر شناخته 
پیام و امضاء مخابره کننده بوده  هدبه قید تاریخ و زمان و ذکر هویت طرف مخاطب و گیرن

 و به ثبت رسیده باشد.
 

 کشف جرم -2
گاهی از وقوع جرم را کشف جرم می   تواند ناشی از شکایت گویند، این امر میاطالع و آ

تواند هم مخفی و هم علنی باشد. اقدامات مخفی کشفی شاکی باشد اقدامات کشفی می
اط اشخاص مظنون و متهم یات، مکالمات و ارتبعبارت اند از: سمع، نظارت یاثبت محتو

مپیوتر، انترنت یا سایر وسایل مخابراتی و تکنالوجی معلوماتی و جمع اکاز طریق تلفون،
، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت مکالمات تطالعات در مورد مکان، منبع، مسافآوری ا

های اشخاص ت و یا فعالیتو نوع ارتباط، نظارت الکترونیکی مخفی یا ثبت مکالمات، حرکا
در اماکن، منازل خصوصی و محالت عامه، نظارت معامالت مالی که از طریق بانک ها یا 

، تفتیش مکتوب، بسته، کانتینر، پارسل وسایل مادی و گیردمیسایر مؤسسات صورت 
 های غیر قانونی یا مشکوک از قلمرومحموله تخنیکی، اجازه دادن به انتقال و عبور و مرور

گاهی و تحت نظارت مراجع  افغانستان به قلمرو  عدلی  صالحذییک یا چند کشور دیگر با آ
 ؛ید مخفیانه کشف شود قرار ذیل اندجرایم که باجزایی جدید(،  اجرائاتقانون 112)ماده و قضایی

جرایم تروریستی، تطهیر پول و تمویل تروریزیم، جرایم مندرج قانون جرایم علیه امنیت 
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فساد اداری، جرایم اختطاف و قاچاق  جرایم مواد مخدر و مسکرات، جرایمارجی، داخلی و خ
 هاآنانسان، جرایم قتل، جرایم تهدید شهود، قضات و سارنواالن و اعضای فامیل هر یک 

گیری از تطبیق عدالت، جرایم مندرج ، به منظور جلو هاآندر ارتباط به قضیه مورد رسیدگی 
و سند نهایی کنفرانس دیپلوماتیک روم. صالحیت  المللیبینجزایی  همحکم هاساسنام

بلکه، جمع آوری دالیل اثبات جرم،  شودنمیعدلی تنها در کشف جرم تمام  پلیسهای 
انجام شده و تحویل  اجرائاتتعقیب مظنون، بازداشت مظنون، استنطاق، ارسال راپورت 

 ( 5، ص1393)طاهری، اشدبمی پلیسمظنون به سارنوال ابتدائیه نیز از صالحیت های 

 
 . شرایط اتخاذ اقدامات مخفی2ـ1

محکمه در یکی از حاالت ذیل  هاقدامات مخفی کشفی تنها به پیشنهاد سارنوال و اجاز 
که شخص، مظنون یا متهم به ارتکاب یکی از جرایم مندرج : در صورتیتواندمیصادر شده 

که کاب آن شریک باشد در صورتیجزایی جدید بوده یا در ارت اجرائاتقانون  113 هماد
امکان جمع آوری اسناد و مدارک مورد نظر از طریق دیگری ممکن نباشد و یا جمع آوری 

که شخص با وجود علم به مورد از طریق دیگر باعث بروز مشکالت گردد، در صورتی هاآن
ندرج ماده استفاده مظنون یا متهم از وسایل تکنالوجی معلوماتی یا مخابراتی در جرایم م

این قانون، وسایل مذکور را در اختیار مظنون یا متهم قرار گیرد، در صورتی که شخص 113
قانون 114.) ماده تهیه یا در یافت معلومات مربوط به جرم برای مظنون یا متهم قرار گیرد هوسیل

 جزایی جدید(     اجرائات
 
 . محتوای اتخاذ اقدامات مخفی کشفی و عدم افشای آن2ـ2 
اتخاذ  هجزایی جدید، مامور ضبط قضایی مکلف است اجاز  اجرائاتقانون  115 هطبق ماد 

خواست نماید. در  صالحذی هاقدامات مخفی کشفی را از طریق سارنوال مربوط از محکم
: شهرت مکمل شخصی که علیه او اقدامات باشدمیدر خواست تحریری شامل موارد ذیل 

 هجرم، نوع اقدامات مخفی کشفی، دالیل موج مخفی کشفی در خواست شده است، نوع
. گرددمیکه برای اقدامات مخفی کشفی تقاضا و مدتیز اقدامات مخفی کشفی، تاریخ آغا
( این ماده محکمه قرار اتخاذ اقدامات مخفی کشفی 1)هدر صورت تحقق موارد مندرج فقر 

که حاالت در صورتی .دنمایمیرا صادر و در غیر آن با ذکر دالیل در خواست را کتبًا رد 
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 تواندمینموده یا از بین رفته باشد محکمه  رضرورت اتخاذ اقدامات مخفی کشفی تغیی
 حسب احوال قرار خود را اصالح یا لغو نماید.

 

 . تالشی3
 عتوسط مراج باشد که معموالً تفتیش و تالشی یکی از مراحل تحقیق و تعقیب جرم می  

پرداخته  هاآنباشد. در ذیل به بیان انواع مختلف می گیرد. دارایصورت می صالحذی
 اجرائاتقانون 119طبق ماده  ؛: بند اول: تالشی مسکن و ساختمان مسکونیشودمی

ساکن  هبدون استغاثه یا اجاز  توانندنمیمؤظف امنیت ملی و سارنوال  پلیس ،جزایی جدید
را ونی داخل و آنبه مسکن شخص یا ساختمان مسک صالحذی هیا قرار قبلی محکم

تفتیش نمایند، هر گاه تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی ضروری تشخیص گردد، 
 صالحذی هرا به محکم، مؤظف امنیت ملی و سارنوال مکلف اند پیشنهاد تفتیش آنپلیس

تفتیش دارای مطالب ذیل است: نوعیت جرم، هدف و موضوع  هارایه نمایند پیشنهاد اجاز 
 ت و محل تفتیش، مدت اجرای تفتیش.تفتیش، تاریخ، ساع

 
 . تالشی منزل در حالت جرم مشهود3ـ1 

مقررات شکلی تالشی عبارتنداز: ورقه تالشی منزل باید کتبی و با تاریخ تنظیم شود،     
مدت اعتبارآن قید شود، محل موضوع تالشی، دقیقا" مشخص شود، تالشی، درحضور 

باید مبتنی برجهات قانونی باشد. در افغانستان صاحب خانه انجام شود، صدور ورقه تالشی 
است( وچی در جرایم  پلیسچه در جرایم مشهود) که امر گرفتاری و توقیف در صالحیت 

غیرمشهود)که امر مذکور در صالحیت سارنوال است( معیار دستگیری و گرفتاری قانونی، 
ن حبس متوسط آن است که جرم اتهامی از درجه جنایت یا جنحه ای باشد که جزای آ

گذار است.  خوب است که این مطلب را با استناد به قانون افغانستان توضیح بدهیم. قانون
تواند به عدلی می پلیسقانون اجرائات جزایی موقت می گوید:  30افغانستان در ماده 

صالحیت خود، درحاالت ذیل شخص را گرفتار نماید: حین ارتکاب جرم جنایت یاجنحه 
داد شده و ن حبس متوسط باشد، شخصی که به حیث مرتکب جرم قلمای که جزای آ

( این ماده ناظر به جرایم مشهود 1امکان غایب شدن او متصور باشد. هردو بند بخش )
گیرند. اما بخش دوم این ماده نیاز در زمره مصادیق برای جرم مشهود جای می ؛است زیرا
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عدلی به  پلیساالت، گرفتاری توسط در این بخش آمده است: در سایرح ؛به تفسیردارد
گیرد. به نظرمی رسد اساس دستورات مقامات عدلی و قضایی با صالحیت، صورت می

گذار تصریح نموده است که قانونویژه آنهبخش دوم ناظر به جرایم غیر مشهود است.  ب
تاری گونه موارد به اساس دستور مقامات عدلی و قضایی باصالحیت، گرفاین در پلیسکه 

جرم ، به جز« در سایرحاالت » انجام دهد. مفهوم مخالف این بخش از ماده آن است که  را
حق ندارد بر اساس صالحیت خود اقدام به دستگیری افراد بنماید. هرگاه در  پلیسمشهود 

گونه موارد پلیس افرادی را گرفتار یا توقیف نماید، مرتکب جرم دستگیری و بازداشت این
 (.276، ص1393)عالمه، ه استخودسرانه شد

 تفتیش ه. اجاز 3ـ2
را در  هاآنداخل شدن به مسکن یا ساختمان مسکونی و تفتیش  صالحذی همحکم 

خص از امر احضار یا اعمال احکام واجب التنفیذ که شدر صورتی ؛دهدحاالت ذیل اجازه می
که امر صورتیدر  .تمرد نموده و در مسکن یا ساختمان مسکونی مورد نظر ساکن باشد

 .گرفتاری شخص صادر  و شخص در مسکن یا ساختمان مسکونی مورد نظر مخفی باشد
تکاب گردیده و داخل مسکن یا ساختمان مسکونی ار  که جرم جنایت یا جنحه دردر صورتی

که قراین قاطعه مبنی بر در صورتی .نماید راآنمعاینات محل جرم ایجاب داخل شدن به 
متهم یا اخفای اشیای ممنوعه یا اشیای مربوط به جنایت یا جنحه  مخفی شدن مظنون یا

 (.121، ماده جزایی اجرائات)قانون در مسکن یا ساختمان مسکونی مرد نظر موجود باشد

 
 . شکلیات تفتیش3ـ3
یگانه چیزی که در مراحل تفتیش به خصوص تفتیش منازل مهم است شکلیات آن     

شکلیات  هجزایی جدید دربار  اجرائاتقانون  121ًء ماده باشد. باید رعایت گردد، بنامی
زن  پلیسنویسد: حین تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی، حضور تفتیش چنین  می

و هم مرد لذا  کندمیکه در داخل ساختمان مسکونی هم زن زندگی شرط است. بخاطری
زن حضور  داشته  پلیسآن است که باید در هنگام تفتیش ساختمان باید  هاین امر الزم

و سارنوال و  پلیسداخل شدن به مسکن یا ساختمان مسکونی با ارایه کارت هویت  .باشد
 پلیسگیرد در صورت ممانعت، با صالحیت از طریق در وازه صورت می همحکم هاجازه نام
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شود و غیره موارد شکلیات با استعمال حداقل قوه به مسکن یا ساختمان مسکونی داخل می
 یت گردد. باید رعا

 :است موارد ذیل از جمله شکلیات 
 . تالشی بدنی۱
یکی دیگر از مراحل تفتیش و تالشی مرحله تفتیش و تالشی بدنی افراد است که در مرحله  

: نگارد در این باره می 122جزایی جدید در ماده  اجرائات. قانون گیردمیتعقیب جرم صورت 
تواند در احوالی که گرفتاری شخص مطابق می، مؤظف امنیت ملی و سارنوال ذیربط پلیس

احکام قانون مجاز باشد به تالشی بدنی وی اقدام نماید، تالشی بدنی شامل بازرسی قسمت 
باشد که وی با خود دارد، تالشی بیرونی بدن شخص، لباس ها و سایر لوازم و اشیای می

تالشی بدنی  .دگیر شخص با رعایت احترام به شخصیت و کرامت انسانی وی صورت می
 پلیسگاه هر  .گیردمرد صورت می پلیسزن و تالشی بدنی مرد توسط  پلیسزن توسط 

 پلیسگیرد، در محل تالشی موجود نباشد، که مورد تالشی قرار میجنس برای شخصیهم
جنس دیگر انجام و در اجر ای آن او را تالشی را توسط شخص مناسب هم تواندمی

 تواند.ی به محضر اشخاص جنس مخالف صورت گرفته نمیرهنمایی کند، تالشی بدن
 
 . جایز بودن داخل شدن به مسکن در جرم مشهود2
، مؤظف امنیت ملی و پلیسجزایی جدید آمده است که،  اجرائاتقانون  124در ماده     

در حالت ارتکاب جرم مشهود جنایت یا جنحه بدون رعایت حکم مدرج  توانندمیسارنوال 
ن قانون به مسکن شخص یا ساختمان مسکونی داخل و به تفتیش آن اقدام ای121ماده 

مفید واقع شود، ضبط نمایند. در  هاآننموده اشیاء و اوراقی را که جهت کشف جرم نزد 
اینصورت موضوع در محضر درج گردیده امضاء و نشان انگشت مظنون یا متهم یا ساکن 

از امضاء و گذاشتن نشان انگشت اباء  هاآن. هرگاه شودمیمسکن یا ساختمان در آن اخذ 
و حتی االمکان تصدیق یکی از ساکنین یا همسایه  گرددمیورزند، موضوع در محضر درج 

 .شودمیدر زمینه گرفته 
 

 ج: حضور مظنون و متهم حین تفتیش
، تفتیش مسکن باشدمیاز جمله موارد تفتیش منزل حضور مظنون و متهم حین تالشی 

مسکونی در حضور مظنون یا متهم و یکی از ساکنین مسکن یا ساختمان  یا ساختمان
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هر گاه در مسکن یا ساختمان  مسکونی جز  .گیردمسکونی اگر موجود باشد، صورت می
مظنون یا متهم ساکن دیگری موجود نباشد و یا مظنون یا متهم نیز وجود نداشته باشد، 

اقارب،  هر شاهد که از جملتفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی در حضور دو نف
گیرد. در این حالت جریان موضوع در خویشاوندان یا همسایگان ایشان باشند، صورت می

 گردد.محضر درج، امضاء یانشان انگشت اشخاص حاضر در آن اخذ می
 

 رعایت حق متهم در تفتیش منازل و اماکن  د:
ین باید مورد تعقیب قرارگیرند، رسد و متهم یا متهمپس از وقوع جرم نوبت به کشف جرم می

قاضی دادگاه، قاضی تحقیق و ضابطین دادگستری باید تمام کوشش خود را در این حالت 
به کار اندازند تا وضعیت وقوع جرم روشن گردد و متهم یا متهمین شناسائی و تحقیقات 

و اماکن همه جانبه صورت پذیرد و یکی از اقدامات آنان ممکن است تفتیش و بازرسی منزل 
و کشف آالت و ادوات جرم باشد که در این رابطه ضوابط دقیق باید رعایت گردد. تفتیش 
منزل یک اقدام عادی و معمولی نیست که مأمورین بتوانند هر وقت خواستند ولو در جهت 

ون ئکشف جرم به آن متوسل شوند، مسکن هرکس به موجب قانون اساسی از تعرض مص
قانون اساسی افغانستان تفتیش و  38انون تجویز کند و ماده است مگر در مواردی که ق

بازرسی منزل را وقتی ممکن شناخته که حسب دالیل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب 
وآالت و دالیل جرم درآن محل وجود داشته باشد، تفتیش بازرسی منزل در روز به عمل می 

تضاکند، جهت ضرورت را قاضی گیردکه ضرورت اقآید و هنگام شب در صورتی انجام می
باید در صورت جلسه قید نماید.  با این ترتیب مصونیتی که برای مسکن به موجب قانون 

تواند وسیله اساسی مقررگردیده به موجب همان قانون مطلق نیست، مصونیت مسکن نمی
ای برای ارتکاب جرم و یا پنهان داشتن دالیل و یا مخفی نگهداشتن متهم باشد. مسکن 

تواند وارد شود اما هرگاه هرکس قابل احترام است و هیچکس بدون اذن صاحب منزل نمی
این حرمت را صاحب مسکن حفظ نکند. مأمورین اجرای قانون هم تکلیف دارند بخاطر 

)مدنی، مصالح با اهمیت بیشتری، این حرمت را بشکند و به تفتیش و بازرسی منزل بپردازند
 (.328،ص1382
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 نتبجه گیری
نتیجه تحقیق حاضر حاوی آن است:  تعقیب جرم هر عمل ضد جرمی است که جهت   

گیرد و برای حقوق افراد یک صالح صورت میکشف و بررسی از وقوع جرم توسط مقام ذی
پذیرد که این عمل به عنوان یک اصل هم در قانون جزایی افغانستان و جامعه انجام می

گردد. تعقیب جرم از منظر قوانین ه شده و اعمال میپذیرفت المللیبینهم حقوق جزایی 
صالح تعقیب به آن شروع برای دفاع از حقوق مراجع ذی ؛جزایی افغانستان این است که

که  یگیرد و اصولدیده و برعکس حقوق مظنون و متهم در مراحل مختلف صورت می بزه
می بودن تعقیب اصل در این قوانین در نظر گرفته شده است. اصل قانون بودن و الزا

..است که این موارد از صالحیت ها و وظایف . تعقیب موقعیت داشتن یا مناسب بودن
، در این تحقیق به نکات المللیبینباشد. تعقیب جرم از منظر حقوق جزایی سارنوال می

مراحل بازداشت را در کشور  المللیبینبه خصوص دیوان  المللیبیناشاره دارد که حقوق 
دهد فرد مظنون را بعد از شناخت کامل مورد تعقیب قرار میدهد. شت کننده انجام میبازدا

دهد. که این امر در حقوق جزای تعقیب از منظر هر دو محاکم این نتیجه را به ما می
شده است. شاید علتش این باشد  نسبت به حقوق جزای افغانستان بیشتر رعایت المللیبین
از سابقه  المللیبینه های انجام این امر نسبت به حقوق جزای دولت افغانستان در عرص که

که باعث رعایت کمتری شده، نسبت به حقوق  باشدمیدوری بر خوردار نبوده و نوپا 
 المللیبینآن چه که در این پژوهش در موضوع تعقیب جرم در محکمه جزایی  المللیبین

گفت که در  توانمیقیب جرم بطور کلی و افغانستان آوردیم به نتایج ذیل دست یافتیم. تع
و دیگری در محکمه  المللیبیندو عرصه بررسی شده است، یکی در عرصه محکمه جزای 

شکل جداگانه بحث نشده است بلکه به ه ب ین امر جزایی افغانستان البته باید گفت که ا
یان دیده شکل ترکیبی و تطبیقی مورد بحث قرار گرفته است. و پروسه ای است که جان ز 

 دهد. را در امن و امنیت قرارداده  و از خطرات نجات می
 

 منابع و مأخذ
 کتب و جزوات

درسی اصول محاکمات جزایی، بی جا،  هجزو .(1393). اصغری، جواد1
 www.dad_law.irسایت
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 زدواج با بیگانه در حقوق افغانستانا
 

1سید علی آقا علوی                                                            

۱ 

 چکیده

 در واژه دو این .است مفاعله باب مصدر و زواج افتعال باب از مزید ثالثی مصدر ازدواج   
 بین جوییکام جواز آن، الزمه که حقوقی است یرابطه معنای به فقهی و قانونی، اصطالح

 زندگی قصد به مرد و زن آن وسیله به که است معنای عقدی به باشد.  نکاحمی و مرد زن
 عقد نکاح اوالً  که اند گرفته نتیجه و شوندمی متحد قانونًا با هم دیگریک به کمک و مشترک

آید. می حاصل قانونی اتحاد و از وحدت ثالثاً  و است زندگی در شرکت آن هدف ثانیاً  است،
 و دارد وجود اختالف نظر ءعلماء میان بگیریم عقد معنای به را نکاح کهاین مورد در البته

 جای در کدام هر که است رفته کار به نیز خوابگی هم و جماع ، وطی مانند دیگری تعابیر
 آمده ازدواج تعریف در افغانستان مدنی قانون 60 ماده در چهشد. آن خواهد خود بحث

 گردانیده مشروع فامیل تشکیل مقصد به را مرد و معاشرت زن که عقدیست است: "ازدواج
 آورد". می وجود به را طرفین و واجبات حقوق

 غیر آیینی که است افرادی یا فرد معنای به اسالمی فقه در که است اصطالحی نیز انهبیگ
 شده گوناگونی تعاریف معاصر حقوق در اما است متفاوت هاآن و دین اسالم دارند آیین از

 کشور آن تابعیت ولی کندمی زندگی کشور یک در است که شخصی آن ترین جامع که است
 احوال مورد در افراد شوند. اینمی محسوب بیگانه ابعیت،ت بدون اشخاص و ندارد را

اختالفی  امر این در کشورها و هستند خود متبوع کشور تابع ازدواج، مانند خود شخصیه
 است.  نموده مسلمان غیر به تعبیر از بیگانه 93-29 مواد  در افغانستان مدنی ندارند. قانون

 نکاح.  مسلمان، غیر ازدواج، عقد، بیگانه، :کلیدی واژگان
 

                                                           
 .بیت )عالمللی اهلدانشگاه بین -حقوق  خصوصیدانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته  -1
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 مقدمه
 طبیعی غرائز به اگر که است عمومی و کلی قانون یک این است، ناپذیر اجتناب امر  ازدواج 

 خواهد انحرافی طرق متوجه هاآن اشباع برای نشود، گفته پاسخ صحیح به صورت انسان
 بین از کلی طور به تواننمی را طبیعی غرائز که انکار نیست قابل حقیقت این که، چرا شد
 عمل این زیرا، نیست منطقی عاقالنه و اقدامی چنین کرد. نابود راآن بتوان هم فرضاً  و برد

 دوست ذات فطرتاً  حب دلیل به است. انسان آفرینش نظام و فطری قانون با مبارزه نوع یک
 ن،بنابرای  شد. خواهد او نسل ادامه باعث فرزند داشتن و بیاورد وجود به را خود مانند دارد

 تمام قانون هم و اسالمی فقه هم که است ازدواج هدف این به رسیدن برای بهترین راه
 اتباع برای را خاصی قوانین و کشورها پرداخته اند آن دانسته و به مهم را امر این کشورها

 از غیر دیگر کشورهای در افراد که این است  بحث قابل چهآن اند. اما گرفته نظر در خود
است  این آیدسواالتی که پیش می و یابد دست مهم امر این به چگونه خود متبوع کشور

 کشور آیا قانون نماید؟ ازدواج قانون تواند طبقمی راحتی به کشوری هر در فرد هر آیا که
 فرد؟ اقامت محل کشور کهاین گرفته  شود یا نظر در اش متبوع

 و...( ارث شخصیه )ازدواج، طالق، لاحوا مورد در المللیبین عرصه در معمول طور به    
مورد  در فقه شود. در مراعات هاآن انسانی حقوق تا کنندمی حمایت بیگانگان از ها دولت

 است کشورها داخلی حقوق اساسی مشکل و دارد وجود اجماع حدی تا بیگانگان با ازدواج
گاهی آن از حدی چه تا بیگانگان و شودمی تطبیق بر افراد بیگانه چگونه که    دارند. آ

 بررسی و بحث مورد معاصر فقه و حقوق نوشته از منظر این در بیگانگان با ازدواج بنابراین
 احساس بیشتر این نیاز بیرون دنیای با کشورها روابط گسترش که باچه این  گیرد.می قرار
 آید. وجود به بیشتری سهولت و شده مطرح بیشتر روشنی با موضوع این تا شودمی

 
 ازدواج و بیگانه اول: مفهوم فتارگ

 ازدواج الف: مفهوم
 در واژه دو است. این مفاعله باب مصدر و زواج افتعال باب از مزید ثالثی مصدر ازدواج  

 جوییکام جواز آن، الزمه که حقوقی است یرابطه معنای به فقهی و قانونی، اصطالح
 نظر از چند هر معناست، همین به زنی نکاح که واژهچنان گفته شده است،  و مرد زن بین

 . دو آن خوابگیمعنای هم به و نکاح انسان دو شدن متحد معنای به ازدواج لغت،



 167                                                                      ازدواج با بیگانه در حقوق افغانستان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 یمعنای که است، رسیدن وحدت و به خوابگیهم حق معنای به و ازدواج نکاح بنابراین،
 زا بسیاری در دانانحقوق و فقها چند هر است. حق این پیدایش عقد عامل و لغوی است
 است این عجیب. (10)ابراهیمی، بی تا، ص عقد خاص  و ازدواج، نکاح از مقصود شان موارد

 گوید: می سرخسی الدین شمس که
 است، شدن ضمیمه آن حقیقی معنای که است وطی همان فقه در واژه نکاح که بدان

 و شوهر زن و پیوست، فرزندش به دایه یعنی ؛ها الظئر ولد شود: انکحمی گفته که چنان
 مجازًا برای واژه این و بعدها نکاح است. دو آن کار و لذا اند پیوسته هم به خاصی حالت در

 است، به وطی وصول برای شرعی وسیله عقد که آن سبب به یا است، شده استعمال عقد
 وسیله به و شوهر زن زیرا دارد، وجود شدن ضمیمه معنای عقد در که است این دلیل به یا

 پردازد. زندگی می کارهای به که شوندواحدی می شخص و مثل پیوندندمی  به هم عقد
 نیست، چنین ولی است، عقد معنای به اسالم شرع در که نکاح کرده تصور شافعی ولی

 که برسند نکاح به کودکان که تا موقعی .النکاح بلغوا اذا حتی فرماید: یم خداوند که چنان
 باشند. خوانده ازدواج عقد واقعاً  کهاین نه است، احتالم حد به بلوغ معنایش

 گویندمی لغوی دانشمندان اما است. ینکح نکح، ریشه از مجرد ثالثی مصدر نکاح کلمه
 به نکاح لغت، آید. درمی شمار به سماعی اوزان از بلکه نیست مصادر ثالثی از لفظ این که

 اصطالح در  (.20ن، ص )هما  عقد و وطی و اختالط، وصول غلبه، و سلطه تقابل، معنای
 صرفًا صیغه عقد، از مقصود البته است، رفته کار به عقد و وطی معنای به بیشتر نکاح واژه

باشد.  ازدواج و عقد مجموع معنای به که است آن از مراد، حاصل بلکه نکاح نیست
و  حقوقی یرابطه شود: نکاح گفته نکاح تعریف اصطالحی در رسدمی نظر به بنابراین،

 که دهدمی حق هاآن شود و بهحاصل می پسر و دختر بین عقد وسیله به که است طفیعا
 این مشهور فقه است. در جنسی تمتع حق پیوند این بارز مظهر و کنند زندگی یکدیگر با

و اگر  است. عقد معنای به شرع اصطالح و در وطی معنای به نکاح لغت، نظر از که است
 هر به که است جهت این از شودمی جماع و وطی به تعبیر نکاح از شرعی لحاظ به گاهی
 وطی و است سبب عقد دیگر عبارت به است. نکاح عقد شرعی جماع حاصل و وطی حال

 است مراد مسبب و سبب جمع گاهی رودمی به کار شرع عرف در نکاح واژه وقتی مسبب،

 این آیه در چهچنان است تهرف کار به معنا همین به هم کریم قرآن در (.15، ص 1388) لطفی، 
 ان قبل من طلقتموهن ثم المومنات نکحتم اذا آمنوا "یاایهاالذین فرمایدمی شریفه که
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 نکاح لفظ گفت باید نتیجه در است، ازدواج و عقد نکاح مراد از (.235)سوره بقره، آیه تمسوهن"
 در بلکه نیست شرعی حقیقت و شرعی اسالمی، اصطالح روایات و قرآن شریف کالم در

 مدنی قانون رفته است. اما کار به خود عرفی و لغوی معنای همان به هم سنت و قرآن
 که است عقدی ازدواج است:  نموده تعریف گونهاین را ازدواج 60افغانستان در ماده 

 را طرفین واجبات و حقوق گردانیده مشروع فامیل تشکیل مقصد به مرد را و زن معاشرت
 می آورد. وجود به
 

 بیگانه ب: مفهوم
 که چرا است، حقوق از غیر فقه در))بیگانه  اصطالح مفهوم که است مسّلمی مطلب این

 چون: تابعیت، ملیت، مرزهای جدیدی مفاهیم از برگرفته اصطالح حقوقی در بیگانه
 .است  …جغرافیایی و

 تقسیم تهدس دو به خود گردد. کافرانمی کافر اطالق به اسالمی فقه اصطالح در بیگانه
 واحده امت و است اسالم "امت" مطرح در که چرا ذمی. کافران و کافران حربی شوند:می

 این به که کسانی دارند ایمان جزا روز و پیغمبر و به خدا که اند انسان هایی جامع اسالمی
 شوند.می محسوب بیگانه ندارند اعتقاد امر
 مورد مسأله باشد. امامی اسالمی قفر  همه پذیرش مورد مسلم اصل به عنوان مسأله این

 واقعیت عنوان به را ملت پدیده و سیاسی های آیا تابعیت اسالم که است این فقها اختالف
 در اسالم اهداف و آموزها با پدیدها این خیر  و آیا یا پذیرد می معاصر جامعه انکار قابل غیر

 ها مبارزه آن با بلکه شناسدمین رسمیت به را ها آن اسالم تنها که نهاست؟ یا این تعارض
 کهزمانی تا باورند این بر )ره(خمینی  امام چونهم بینروشن فقهای است؟ برخی کرده

 باید را موجود های واقعیت است، نشده مهیا حکومت آرمانی آن تحقق برای شرایط
 بپذیریم. ثانوی تابعیت عنوان به را ها تابعیت این پذیرفت،

 است؛ شده ذکر مختلفی تعریف های (146، ص 1388طفی، )لبیگانه از حقوق در
 عنوان به که است شخصی بیگانه"است شده وصف این گونه اول، بیگانه تعریف در   -

 ."است نشده شناخته کندمی زندگی آن در که تبعه کشوری یا شهروند
 که شودمی گفته شخص هر به بیگانه حقوق، خوانیم: "درمی کلمبیا المعارف دایره در  -
 ”.داراست را دیگری کشور تابعیت حالی که در دارد سیاسی اقامت جامعه یک در
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 کشور یک در که است شخصی است: "بیگانه آمده المللبین حقوق المعارف دایره در - 
 محسوب بیگانه هم تابعیت بدون اشخاص و ندارد را کشور آن ولی تابعیت کندمی زندگی

 بیگانه کشور، یک مقیم تبعه غیر شخص هر که است این اول تعریف مفهوم شوند".می
بر  منطبق را اول تعریف باید تابعیت. لذا، بدون یا باشد خواه خارجی شود،می محسوب

 اشخاص از و شد برده نام بیگانه از اشخاص صریح گونه به آن در که دانست سوم تعریف
 است. هنمود یاد بیگانه عنوان به کشور یک در مقیم تابعیت بدون
 معیار را این دوم تعریف پذیرش اند اما مورد تعاریف سایر از بیشتر سوم و اول تعریف امروزه

دارا باشند،  دیگر را کشوری تابعیت که کشور در یک مقیم اشخاص فقط که کندمی بیان
 ضمنی یا صریع به صورت که این به شخص یک در توصیف. می شوند محسوب بیگانه
 است.  بر اساس تابعیت و عمومی مالک کلی رسدنظر می به یا نه، شودمی شناخته بیگانه

 بیگانه را ندارد کشور آن تابعیت ولی کندمی زندگی در کشوری که هر شخصی معیار این
 اساس بر  باشد. نداشته تابعیتی اصالً  یا باشد کشور دیگری تبعه خواه شودمی محسوب

 هبعت چنینو هم نیست بریتانیا تبعه که است صیشخ بریتانیا، بیگانه 1291 تابعیت قانون
 مشترک کشورهای اتباع ، امایستن ایرلند جمهوری و تبعه المنافع مشترک کشورهای

و از  هستند مندبهره کمتری از حقوق بریتانیا اتباع به نسبت ایرلند و جمهوری المنافع
قرار  توجه مورد ایدب بیگانه تعریف در خصوص که دیگری محروم اند. مطلب سیاسی حقوق

 حقیقی اشخاص شامل فقط کهو این چیست بیگانه از شخص مراد است که این گیرد
در  .(149)دانش پژوه، بی تا، ص  گیردنیز در بر می را بیگانه حقوقی اشخاص یا شودمی بیگانه
 موسع در مفهوم اما است حقیقی اشخاص شامل فقط بیگانه اصطالح مضیق مفهوم

 شخص موسع مفهوم امروزه شود.می و حقوقی حقیقی شامل اشخاص هبیگان اصطالح
 برای مختلف کشورهای هم است و در عمل قرار گرفته دانانحقوق پذیرش مورد بیگانه

 کنند.می وضع را خاصی و مقررات قواعد حقوقی اشخاص
 

  در حقوق بیگانه انواعج: 
و  بیگانه حقیقی کرد: اشخاص متقسی دسته به دو توانمی را نابیگانگ به طور کلی   

در  توانمی را بیگانه حقیقی شخص یعنی بحث اصل موضوع بیگانه. حقوقی اشخاص



 170                                                                      ازدواج با بیگانه در حقوق افغانستان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بیگانه مهاجر، بیگانه فراری، بیگانه مجرم عادی، کرد: بیگانه طبقه بندی دسته شش
 آواره. بیگانه مامور، بیگانه پناهنده،

  
 . بیگانه عادی1

 بیگانه کنندمی مسافرت کشورها این به یا زندگی کشورها در ولمعم طور به که بیگانگانی    
 داخلی قوانین در معموالً  بیگانگان از نوع این حقوقی شوند. وضعیتمحسوب می عادی

کرد:  طبقه بندی عمده دسته دو در توانمی عادی را است. بیگانه شده لحاظ کشورها
 .(201 ) ارفع نیا، بی تا، ص مسافر بیگانه و مقیم بیگانه

 

 بیگانه مقیم  .2
 دارند سکونت کشوری در دایم یا موقت صورت به که هستند اشخاصی مقیم، بیگانگان   
 گرچه بیگانه اقامت مورد هستند.  در مشغول زندگی و اجتماعی و فعالیت کار به جاآن در و

 ایبر  شرایطی تواندمی کشوری هر اما است کشور بیگانه در شخص اقامت بر آزادی اصل
 آن صالحیت دار مقامات از طرف باید کشور یک در اقامت برای شود. معموالً  قایل امر این

 باشد. مشخص آن در اقامت و محل مدت که شود صادر ینامه اجازه کشور
 یا دایم صورت به تواننداقامت می پروانه داشتن با مقیم بیگانگان که است رو از همین   

 .(200)همان، ص کنند  گیاقامت زند  محل کشور در موقت
 مسافر بیگانه  .3

 مسافرت به اقدام کوتاه مدتی برای منظوری و هدف هر با که است شخصی مسافر بیگانه   
 است موقت اقامت مدت از کمتر متعارف طور به مسافرت این زمانی نماید. حدمی خارجی

 است. برخوردار بیگانگان سایر نسبت به کمتری حقوق از مسافر بیگانه و
 خارجی کشور در محدود زمانی مدت در که باشد جهانگردی است ممکن مسافر بیگانه   
 خارجی سفر به اقدام تجاری اهداف برای که باشد تاجری است برد. نیز ممکنمی سر به

 سیاسی اهداف منظور به که باشد دیپلماتی ممکن است چنینهم است. نموده مدت کوتاه
 با و عنوانی هر با بیگانه مسافر حال هر به باشد، نموده مدت هکوتا خارجی سفر به اقدام

 گذراند.می خارجی سفر در را موقت اقامت از کمتر مدتی باشد داشته که هدفی هر
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 فراری مجرم بیگانه . 4
 مجازات کهاین برای و شده جرمی مرتکب کشوری در که است شخصی مجرم، بیگانه   

 دفاع و حمایت سزاوار را مجرم فراریان ها،دولت است. کشور دیگری آمده به نشود
 علیه مجنی طرف تحویل یا کردندطرد می خود از را هاآن فراوانی موارد در و دانستندنمی
گنجانیده  موادی  را داخلی، قوانین در یا دول با معاهدات ضمن نیز مواردی دادند. درمی
 نقض جرم یک عنوان به را امر این و هنمود تحریم را افرادی چنین به دادن پناه که اند

 .(356)ابراهیمی، بی تا، ص  اند پیمان دانسته کننده
 مهاجر بیگانه . 5

 در اقامت منظور به را خود کشور داوطلبانه طور به که هستند کسانی مهاجر بیگانگان   
 دالیل یا هوا و آب تغییر سبب به است ممکن اشخاصی کنند. چنینمی ترک دیگر جای

 عوض را خود زندگی محل بیشتر و امکانات منافع به دست یابی و یا شخصی و انوادگیخ
 روند دیگر کشوری و به دهند مکان تغییر اقتصادی دالیل صرفًا به اشخاص این کنند. اگر

 (.201)دانش پژوه، بی تا، ص  شوندمی محسوب اقتصادی مهاجر
 بیگانه پناهنده . 6
 که است: "کسی کرده تعریف این گونه پناهنده را عمومی مللالبین حقوق المعارف دایره  

 ملیت، عضویت مذهب، نژاد، سبب به کهاین از دارد، یا داشته که موجهی علت ترس به
 از گیرد، قرار آزار و تعقیب تحت سیاسی عقیده داشتن خصوص و به اجتماعی دسته در

 باشد شده خارج بوده آن ساکن بالً ق که از کشوری ندارد تابعیتی اگر و یا خود متبوع کشور
 فاقد اگر و شود متبوع برخوردار کشور حمایت از که نخواهد یا نتواند فوق ترس علت و به

 )همان(.برگردد" است بوده ساکن آنجا در قبالً  که کشوری به نخواهد است تابعیت
 1207 و 1251 های کنوانسیون پناهندگان، پذیرش مبنای المللبین عرصه در امروزه 

 دولت توسط پناهنده عنوان به افراد است. شناسایی پناهندگان و تکالیف حقوق به مربوط
  است. استوار و سیاسی دوستانه انسان های انگیزه بر ها،

 مامور بیگانه  .7
 به ماموریت دادن انجام برای خود متبوع دولت طرف از که است شخصی مامور بیگانه   

 غیر و سیاسی دسته دو به توانمی را مامور اشخاص است. اعزام شده دیگری کشور
 کرد. تقسیم سیاسی
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 از اموری اجرای او شغل و است دیپلماسی حرفه در که گویند کسی سیاسی، به مامور
 تواننمی و دارد مصئونیت سیاسی است. مامور دیگر کشور در خود خارجی کشور سیاست

 بازداشت کرد. یا توقیف عنوان هیچ به او را
 به خود متبوع دولت طرف از ماموریت اجرای برای که است سیاسی شخصی غیر مامور   

 مامور شخص این به و نیست سیاسی وی ماموریت اما شده، دیگری فرستاده کشور
 و فرهنگی اقتصادی های زمینه در است افراد ممکن گونهشود. ایننمی اطالق سیاسی

 فعالیت به بیگانه در سرزمین که باشند یافته ماموریت خود دولت سوی از ها زمینه سایر
 مزایا و از سیاسی غیر ماموران که گیرد قرار توجه مورد مطلب این است بپردازند. الزم

 آنان به نسبت کمتری حقوق از و نیستند بهره مند سیاسی ماموران مصئونیت های
 .(205)همان، ص  هستند برخوردار

 آوارگان  .8
 کشور به زلزله و سیل مانند طبیعی حوادث یا جنگ اثر بر که هستند اشخاصی آوارگان 

 و بروند دیگری کشور به ناچارند خویش حیات و جان حفظ برای روند.  آوارگانمی دیگری
 راآنکشورش بود میسر آن ها برای اجتماعی عادی و فعالیت انسانی حیات حفظ امکان اگر

 تقسیم طبیعی بالیای آواره و آواره جنگی ستهد دو به توانمی را ناآوارگ کردند.نمی ترک
 .(87)بخشی، بی تا، ص  کرد

 

 بیگانگان با گفتار دوم: ازدواج
 بندی تقسیم یک یکدیگر است. در با جامعه افراد شخصی ناظر به روابط خصوصی حقوق

 روابط به یا شودمی مربوط آنان عینی حقوق و معامالتی و مالی روابط یا به حقوق این کلی
 مبحث دو در راآنبیگانگ خصوصی حقوق از آن. بنابراین، بحث از ناشی آثار و انوادگیخ

 گیریم.می پی شخصیه و احوال مالی معامالت
  خانواده حقوق و شخصیه .  احوال1

 اسالم فقه در که است جدیدی حقوقی اصطالح (9، ص 1377)امامی،  شخصیه، احوال   
 قرار بحث موضوع تفصیل به عنوان این چه مصادیق گراست؛ ا  نیامده میان به آن از نامی

 احوال و مفهوم جدید در تعریف دانانحقوق بین که اختالفاتی از است. جدای گرفته
احوال  مفهوم و تعریف در جدید دانانحقوق بین اختالفاتی که تعیین سپس و شخصیه
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 مورد بررسی حنکا موضوع قسمت در این دارد، وجود آن مصادیق تعیین سپس و شخصیه
 رسد:می نظر به مفید نکته چند تذکر بحث، در اصل از ورود قبل گیردمی قرار

 فقه در شخصیه احوال و خانواده حقوق موضوع در بیگانگان حقوق چند اول: هر نکته   
 تفصیل به المللیبین ارتباط قواعد صورت به و چه داخلی مادی صورت قواعد به چه اسالم

 المللیبین حقوقی نظام ترین غنی اسالمی فقه جهت این است و از شده واقع بحث مورد
نوشتار  این حوصله از هم مباحث همه آن به پرداختن که جاآن از کرده است. اما ارایه را

 جادر این دارد، بیشتری ارتباط قوانین تعارض موضوع به آن مباحث برخی هم و است خارج
 .(377)دانش پژوه، بی تا،  ممی نمایی بسنده اجمالی گزارشی به

این  و طبعاً  است دینی یجامعه اسالم، سیاسی جامعه و اسالمی دوم: دولت نکته 
 و نیز تاثیرگذار خواهد بود و دین یعنی خانواده در بنیادی ترین واحد اجتماعی، خصیصه

 ایفا را و اصلی برجسته نقش آثار مترتب بر آن، و خانواده و استمرار کانون در پیدایش آئین
تأثیر  اقامتگاه نیز بی عنصر مادی یا و تابعیت عنصر سیاسی است چند ممکن کند، هرمی

 نباشد.
 بیگانگان نکاح صحت و خارجی قانون صالحیت اصل  .2

 تابع بیگانه و خودی از اعم کشور یک ساکن افراد همه که است آن اولیه اصل اگر چه
 از است. یکی مواجه نیز استثنائاتی با اصل این اما باشند آن دولت عمومی مقررات

 و صالحیت اصل شده پذیرفته حقوقی اسالم نظام نیز و کشورها بیشتر در که استثنائات
 است. بیگانگان شخصیه بر احوال ملی قانون حاکمیت

 نکاح تنها نه اساس بر این ست.هاآن خود قانون بیگانگان حاکم بر نکاح قانون بنابراین
 مربوط مقررات و ضوابط برابر اسالمی سر زمین دولت از خارج در که یبیگانه مرد و زن

 کشور در ضوابط برابر همان بیگانگان بلکه گیردمی قرار شناسایی مورد اند، کرده ازدواج
 پذیرش اسالم صورت در حتی که یگونه به نمایند ازدواج یکدیگر با توانندمی نیز اسالمی

 به خانواده کانون و شده تلقی صحیح نکاح این هم باز زوجین توسط شهروندی کسب و
 مورد است آنان نکاح دانستن صحیح الزمه که شناسایی این داد. ادامه خواهد خود وجود
 با دانندمی باطل راآنآن نکاح که هم فقیهانی است، حتی اندک اسالم فقهای همه اتفاق

 داده اند. هر قرار شناساییمورد  راآن آن، شناسایی و عقد صحت مفهوم دو بین تفکیک
اما در  است فقیهان همه اتفاق مورد بیگانگان نکاح شناسایی و صحت کلی اصل چند
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 دارد. وجود نظر اختالف جهت دو از شناسایی و صحت این شرایط یا اطالق خصوص
 خارجی صالحیت دار قانون اساس بر حق و تشکیل ایجاد شرط به مربوط اول، جهت

 دانسته صحیح راآنبیگانگ نکاح کلی طور به شرط این به اشاره بدونفقیهان  است. برخی
 کرده اند. وابسته شرط وجود این به را نکاح صحت آنان اکثر اما اند

 قانون مخالفت عدم شرط به مربوط شده واقع نظر اختالف مورد بیشتر که دوم جهت
 نکاح شناسایی عدم و بطالن به کلی طور به است. برخی اسالمی قوانین دولت با خارجی

 حکم آن شناسایی و صحت به کلی طور به هم برخی دیگر اند، نموده حکم شرط این فاقد
 عین در دیگری صحیح باشد. گروه نکاح این آنان خود نظر از که آن به اند، مشروط داده

 اگر گفته اند که و داده قرار شناسایی مورد راآن رسمی غیر به گونه ای آن ندانستن صحیح
 شود.می پذیرفته ذمه عقد احترام به لکن است فاسد ذاتا عقد این چه
 صالحیت دار قانون اگر که اند گفته و گراییده تفصیل به مخالفت نوع اساس بر برخی   

 فقهای همه اتفاق مورد که باشد مخالف اسالمی دولت از مقررات بخش آن با خارجی
 حسنه اخالق و عمومی نظم با ی مخالفتنوع آن با مخالفت که یگونه به است اسالمی

 قابل و غیر باطل نکاحی چنین محارم، با نکاح چونهم-شود تلقی اسالمی جامعه
 محضر در نکاح عقد وقوع با مخالفت مثل نباشد گونه این مخالفت اگر اما است شناسایی

 درونی ابطرو  در بیگانگان بنابراین گیرد.می قرار شناسایی مورد و است صحیح شهود، نکاح
 ویژه هایی معافیت یا امتیازات از آن استیفای در بلکه نکاح برخوردارند حق از تنها نه خود

 برخوردارند. نیز
 اسالمی دولت اتباع با بیگانگان نکاح . 3

 (384)دانش پژوه، بی تا،  اسالمی دولت اتباع با ازدواج حق از بیگانگان آیا که است این سوال

 توانمی نیز گونه این را سوال این ازدواج رابطه طرفه بودن دو به توجه با برخوردارند؟ نیز
 ازدواج بیگانگان با اند که اجازه داده خود اتباع به اسالمی دولت و اسالم آیا که کرد طرح

 که توضیح بدین گراییده اند تفصیل معمواًل به معاصر و عرفی حقوقی نظام های در  کنند؟
 مواجه دولت اجازه شرط و محدودیت نوعًا با کند ازدواج بیگانه ردم بخواهد با خودی زن اگر
 اصواًل  کند ازدواج بیگانه زن با بخواهد خودی مرد اگر قضیه عکس صورت در شود. امامی

 نیست. مخصوص اجازه به نیازی خاص موارد در جز و است مجاز
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 تباعا با بیگانگان ازدواج حق ها دولت که است این ما بحث منظر از سخن این نتیجه   
 اند. پذیرفته هاآن مردان از بیش بیگانه زنان به نسبت راآنش

 دارد؟ مصداق نیز اسالم حقوقی نظام در تفصیل این شود که آیاحال این سوال مطرح می
 و نیست برخوردار اطالق و عموم از اما است مثبت جمله فی این پرسش پاسخ چند هر

 گونه این در کهآن توضیح .شودمی بیگانه، پاسخ متفاوت و خودی دینی وضعیت به بسته
 تواندمی محتمالً  و سیاسی )تابعیت( منطقاً  و عقیدتی دین عنصر دو سو یک از ازدواج ها
 آن باید تاثیر قلمرو و عنصر دو این از یک هر منفی یا مثبت نقش به باشد. بنابراین تاثیرگذار

 غیر و مسلمان به اوالً  دین عنصر اساس بر اسالمی دولت اتباع دیگر سوی از داشت. توجه
 ذمه عقد در موسع نظریه اساس بر نیز مسلمان غیر اتباع ثانیاً  و شوندتقسیم می مسلمان

 گانگان  بی سوم سوی از که چنانگردند. همتقسیم می کتابی غیر و کتابی گروه دو به خود
 .اند تقسیم قابل کتابی غیر و کتابی گروه دو به نیز

 اما یابدمختلفی می بسیار صور موضوعی جهت از بحث مورد مسأله فوق موارد اساس بر 
 حقوق منظر ندارد، از وجود صور این بین تفاوتی چندان حکمی از نظر کهآن جهت از

 بیگانه ازدواج حق و مسلمان غیر اتباع با ازدواج بیگانه حق فرض دو در را مسأله بیگانگان
 کنیم.می بررسی اسالمی لتدو  مسلمان اتباع با
 مسلمان غیر اتباع با بیگانه .  ازدواج4

 اخالق و عمومی نظم به آنچه در جز نکاح، جمله از و شخصیه احوال در اقلیت ها اصوالً 
 در مرد یا زن از اعم بیگانگان هستند. بنابراین، خود قوانین شود تابعمی مربوط حسنه

 مستقل تابعیت، سیاسی عامل و ازدواج نمایند آنان اب توانندمی اقلیت ها قوانین چارچوب
 عنوان به مصالح سیاسی کهآن مگر ندارد ازدواج این در منفی یا مثبت نقشی ذاتاً  مذهب، از

 حقوق در چهآن نظیر را محدودیت هایی زمینه این در ثانوی احکام یا حکومتی احکام
 به مربوط مطالب دین اساسی قشن به توجه با و شود. بنابراین موجب وجود دارد عرفی
 ازدواج کرد. خالصه چنین توانمی را اسالمی مسلمان دولت غیر اتباع با بیگانگان ازدواج
 با ازدواج مورد در اما است مجاز و اصواًل و منطقًا بالمانع خود، هم کیش اقلیت با بیگانه

 مورد دارد. وجود مختلفی نظریات مورد به بسته کتابی غیر چه و کتابی هم کیش چه غیر
 صورتاین در باشد، مجاز ازدواجی چنین بیگانه قوانین مذهبی نگاه از که جاستآن اول

 شود. تلقی مشروع و صحیح باید نکاحی چنین منطقاً 



 176                                                                      ازدواج با بیگانه در حقوق افغانستان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مسلمان غیر نکاح صحت به مطلق طور به کهآنان چه فقیهان اکثر تعابیر از که چنانهم  
 به حکم نکاح آن صحت به مسلمان غیر اعتقاد فرض آنان که با چه و کرده اند حکم

 حال عین در اما (.148، ص1388)شهید ثانی،  گرددمی مستفاد نظر همین داده اند صحت
 بودن سرزمینی و حقوقی نظام وحدت اصل بر تاکید با دانان،و حقوق فقیهان از بعضی
 با است و مسلمان یرغ و مسلمان ازدواج مانع دین، در اختالف آنکه توجه به با و قوانین
 صحیح خود هم کیشان غیر با راآنمسلمان غیر مسلمانان، نکاح غیر به قاعده این تعمیم

 باشند. داشته اعتقاد آن صحت به آن ها خود چه دانند؛ اگرنمی
)دانش  است مذهب هم غیر احیاناً  حتی و هم کیش غیر با بیگانه نکاح ممنوعیت دوم مورد 

  نظر از منطقاً  است؛ زیرا جاری نیز مورد این اول، در مورد نظر اختالف (.387پژوه، بی تا، ص 
 خود قوانین نگاه از آن صحت وقوع به راآنمسلم غیر نکاح صحت که فقیهان از دسته آن

 گروه شود. امانمی واقع شناسایی و مورد نیست صحیح نکاحی دانند، چنینمی منوط آنان
 در اسالمی قوانین حاکمیت اصل و" واحده الکفر مله "لاص به استناد با فقیهان از دیگری
  داده اند. حکم نکاح این صحت به زوجین اختالف دینی صورت
 مجاز فقیهان همه به اتفاق هم کیش بیگانگان با مسلمان غیر اتباع ازدواج کهآن نتیجه

 دارد. وجود نظر اختالف هم کیش غیر با آنان ازدواج خصوص در اما است، صحیح و
 جاآن مسلمان غیر اتباع با بیگانه نکاح جواز مسلم مورد کهآن قسمت این در پایانی نکته   

 هر است؟ برخوردار حق این از نیز مستأمن غیر بیگانه آیا اما باشد مستامن بیگانه که است
 سیاسی بر مفاهیم آنان تکیه عدم از اما شود،نمی دیده فقها عبارات در تصریحی چند

 حکم شمول کتابی( غیر و )کتابی اسالم دینی معیارهای بر آنان تاکید و ذمه و استیمان
دانان، حقوق بعضی عبارت در چه اگر گردد. بنابراینمی مستفاد مستأمنین غیر به نسبت

 بیگانگان شامل و ندارد او به انحصاری اما است، گرفته قرار حق و بحث موضوع مستامن
 شود.می نیز مستأمن غیر

 پرتو این در کند، ازدواج اسالمی دولت مسلمان غیر اتباع با بیگانه زن اگر کهآن گردی نکته
ن مدنی یشود. در قوانمی نایل نیز اسالمی دولت تابعیت کسب تحقق به ازدواج

رانی با زنان خارجی مجاز و بالمانع دانسته شده، جز ی، ازدواج مردان ا(1060-1061ران)یا
ـل ان نیز از سوی یبه خصوص کارمندان وزارت خارجه که دلـدر  موارد کارمندان دولت، 

ن ازدواجی در ایران از طرف یچن  .شودمیاسی خوانده یمفسرین قوانین این کشور، خـطر  س
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رانی  مطلقًا منوط به اجازه یر ایرانی را با مردان غیگردد، ولی ازدواج زنان ادولت منع می
 ران دانسته اند. یمسئوالن کشوری ا

و . ست"یز نیر مسلم جاینویسد: "نکاح مسلمه با غن مییچن1059انون مدنی ایران ماده ق 
ـرانـی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ینویسد: "ازدواج زن امی 1060در ماده 

دارد: نیز تاکید می 1061ی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است."  ماده
ن دولتی را با زنی ین رسمی و محصلین و مامور یدواج بعضی از مستخدم"دولـت می تواند از 

 د."یکه تبعه خارجی باشد موکول به اجازه مخصوص نما
ن مواد قانون مدنی ایران تنها به ازدواج زن مسلمان یشود در اهـمـان گونه که مالحظه می

گان به دولت با زنان تابع رانی و ازدواج  وابستیر ایرانی با مرد غیر مسلمان و زن ایبا مرد غ
ست  سخنی یرانی که کارمند دولت نیگر اشاره شـده است، ولی ازدواج مرد ایکشورهای د

رانی است، به جز یر ایرانی با زنان غین به معنای جواز ازدواج مردان ایامده و ایان نیبه م
مواد قانونی  نیتـوان گفت در امـی را مجاز نداند.عه آنیمواردی که شرع اسالم و فقه ش

ن ین که بر اساس قوانیازدواج بوده، چه ا ن یاسی ایشتر به بعد سیاهتمام قانون گذار ایرانی ب
ت محکوم به یگر از کشورهای جهان، زنان از  نظر تابعیران، افغانستان و نیز بعضی دیا

رانی ین اگر زن ایدهند.  بنابراش را از دست مییت کشور خویت شوهر خود بوده و تابعیتابع
ـرانـی ازدواج کـنـد، قـهرا تابع کشور متبوع شوهرش خواهد بود و یـر ایبخواهد با مرد غـ

اسی دولت ها موظف اند در قبال یجا که از نظر سدهد و از آناز دست می راآنر یت ایتابع
اسی  داشته باشند، ظاهرًا دولت یت سیدارا هستند، حما راآنت کشورشیافرادی که تابع

ت او یخواهند به تـابعخواهد نسبت به کسانی که مییز مانند بسیاری از کشورها، میایران ن
ن نوع ازدواج یانًا در مواردی که ایت او خارج گردند  نظارت داشته باشد و احیا از تابعیند یدر آ

 د. یاسی برای دولت در پی داشته باشد از آن منع نمایمشکالت س
چـه در ازدواج بـا نه کتاب ازدواج با بیگانگان، آندی محمد ابراهیمی نویسبه گفته

ـرانـی یر ایرانی با مرد غین باشد ازدواج زن ایتواند برای دولت ایران مشکل آفر گانگان مییبـ
رانی که یو ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجی است ولی ازدواج مردان ا

جاد یندارند معمواًل مشکلی برای دولت ااسی به عهده یت دولتی و به خصوص سیمسئول
ن یبنابرا ن ازدواج  فردی به مجموع اتباع کشور افزوده شود.یـن کـه با ایکند. جـز  انمی

رش اتباع از جانب یتوان نوعی تساهل در پذن ازدواجی را مییعدم منع دولت ایران از چن
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ن مقرراتی که یتخلف از چندولت این کشور به شمار آورد.  به گفته وی، واضـح اسـت که 
اسی دارد و صرفا به خاطر مصالح خاصی از جـانـب دولـت ایران وضـع می گردد و از یبار س

نظر شرعی بالمانع شناخته شده است، موجب بطالن ازدواج نـخـواهـد بـود و تـنـها افراد 
متحمل شود ن مییین تخلف تعیی را که محتمال از طرف دولت بر ایستی مجازات هایبا

 گردند. 
 مسلمان اتباع با بیگانه ازدواج . 5
 بر فرزندان افزون دینی پرورش در آن بنیادین نقش و خانواده کانون بودن دینی به توجه 

 داشته تواندمی نیز اسالمی دولت استمرار و استحکام در مهمی نقش تربیتی و اخروی، آثار
 شده تاکید بسیار مسلمان با مسلمان ازدواج به حقوقی اسالم و اخالقی نظام باشد. در

 وارد تنزیهی یا تحریمی مورد، نهی به بسته مسلمان غیر با مسلمان ازدواج درباره و است
 نیز   اسالمی دولت مسلمان غیر اتباع حتی بلکه بیگانگان تنها نه بنابراین  است. شده
 کنند. ازدواج اسالمی دولت مسلمان اتباع با توانندنمی

 آیین و دین و سو یک از مسلمان غیر طرف بودن مرد یا زن عامل دو به مسأله کمح البته   
 که دارد وجود خاص مورد، حکمی هر به بسته و است وابسته شدت دیگر به سوی از او

 دارد. وجود مختلفی نظریات و اقوال مورد، هر گاه در و است فقیهان همه اتفاق مورد گاهی
 به وابسته و تابعیت  تاثیرگذار  است سیاسی عامل یاتنظر  بعضی در و گاه که چنانهم
 مسأله حکم باشدمیذ غیر بیگانه )ذمی( یا اسالمی دولت تابع مسلمان غیر طرف کهاین

و  است نیز موثر استیمان و اقامت گاه عامل نظریات برخی در ، چنان کهباشدمی متفاوت
به  مستأمن غیر بیگانه با یاسالم کشور و مقیم بیگانه مستأمن به نسبت مسأله حکم

نیز  اسالم حقوقی نظام در است. متفاوت نباشد هم اسالمی کشور مقیم اگر خصوص
 بیگانه نقش یا خودی طرف بودن مرد یا زن معاصر و عرفی حقوقی های نظام چونهم

دارد،  را دوم درجه نقش بیگانه طرف و دین کندمی ایفا نکاح جواز عدم یا جواز در را اصلی
 کلی قاعده و مسلمان خودی زن با مرد بیگانه ازدواج در گفت توانکه می یگونه به

 مرد با بیگانه زن ازدواج یعنی قضیه، صورت عکس در است. اما نکاحی چنین ممنوعیت
 یابد.می تفصیل مسألهحکم  عوامل، سایر و بیگانه شخص دین به بسته مسلمان، و خودی
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 لمانمس با زن بیگانه مرد ازدواج . 6
مهم  که است شوهر و زن همتایی و کفویت مسلمانان، نکاح صحت اصلی شرایط از یکی
 مرد با زن کفویت شرط لزوم درباره چه است. اگر در دین همتایی آن، اصل مصداق ترین

 فقهای همه اتفاق مورد اصل است که آن قدر  مسلم اما دارد نظر وجود اختالف مسلمان،
 حتماً  که است باشد، الزم مسلمان زن اگر است؛ یعنی زن یا دمر  همانندی  است. اسالم

درجه  و نوع وحدت مسلمان، زن ازدواج به نسبت دیگر، عبارت باشد. به مسلمان نیز مرد
 اسالمی دولت مسلمان غیر اتباع حتی بلکه بیگانه، تنها نه است، الزامی او با شوهر تابعیت

طور  به مسلمان زن با مسلمان غیر مرد آنکه بتداییا توضیح او را ندارند. با ازدواج نیز حق
ندارد.  تاثیری او ازدواج نوع و تابعیت و نوع دین ممنوعیت، این در و است ممنوع کلی

 و چه باشد)دولت اسالمی )تبعه ذمی چه و نیز مرتد، چه و کتابی چه مرد، بنابراین،
 ندارد. البته راآنمسلم زن اب ازدواج حق دائم، یا باشد موقت نکاح چه و)بیگانه(مستأمن
 تابعیت کسب به اسالم دین پذیرش با زن فقط که جاآن یعنی ی؛استدامه نکاح نسبت به

 بماند، باقی خویش سابق تابعیت و آیین بر مرد و باید تابعیت دست ارتقای یا اسالمی دولت
 د.یابمی تفاوت شوهر به دین بسته مسأله و حکم شودمی متفاوت اندکی مسأله

 نکاح داده ممنوعیت به قبلی، حکم اکثر فقیهان بمانند صورت اگرچه هم صورتایندر 
 غیر شوهر اگر که و گفته اند گراییده تفضیل شوهر به دین بر اساس از آنان اندکی اند اما
 ادامه بستری هم حق بدون نکاح باشد ذم و کتابی اگر اما یابدمی نکاح پایان باشد کتابی

 اهل از مقصود نکاح، ممنوعیت یا جواز یعنی بحث این نظرگاه از که است نیگفت یابد.می
 اندکی فتوای به و استثنایی موارد جز زردشتیان و هستند یحیانو مس یهودیان فقط کتاب

 آیا که موجود نظر صابئین اختالف به نسبت همانندند و مشرکان با حکم این در فقیهان از
 دارد. وجود صغروی اختالف نظر خیر یا شوندیم محسوب کتاب اهل های شاخه از
 مسلمان مرد با بیگانه زن ازدواج  . 7

 اما است فقها همه قبول مورد مشرک زنان با مسلمان نکاح حرمت و ممنوعیت کلی قاعده
 غیر مسلمان زن ازدواج به نسبت مشرک، مصداق  و مفهوم مورد اختالف نظر در دلیل به

 غیر کتابی، و چه کتابی چه را، کفار همه آنان، برخی از دارد. ودوج نظر اختالف فقیهان بین
 به دیگر بسته از نگاه برخی اما داده اند، آنان با نکاح ممنوعیت به و حکم دانسته مشرک

 باشد، غیر کتابی زن اگر حال یابد. در هرمی تفصیل مسأله حکم مسلمان، غیر زن دین
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 زن چه و یاستدامه چه و باشد ابتدایی احنک چه است، نکاح این ممنوعیت حکم کلی،
 و ذمی. خودی اقوال از حتی بنابر بعضی یا باشد مستأمن و بیگانه

آنان  است؛ زیرا چه سنی و شیعه فقیهان همه اتفاق و مورد نیز تقریبًا اجتماعی حکم این 
 منوعیتم به طور مطلق به آنان که و چه اند گذاشته فرق و غیر کتابی کافر کتابی بین که

 باشد کتابی زن اگر مشترک اند، اما ممنوعیت در این اند، کافر حکم داده با مسلمان نکاح
دارد.  وجود نظر اختالف فقهیان بین مشرک بر آنان، عنوان صدق عدم یا صدق بر اساس

 و بطالن کلی به به طور آنان از اند. اقلیتی رانده حکم اطالق بیشتر به سنی فقهیان
 بین و اند دانسته و صحیح جایز راآن اکثر آنان اما کرده اند، حکم کاحن این ممنوعیت

و  ها محدویت بعضی اینان از برخی اند. البته نگذاشته تفاوتی بیگانه و کتابی خودی کتابی
 بر دو افزون شیعی، فقیهان  را امکان پذیر دانسته اند. سیاسی و حکومتی های ممنوعیت

یافته اند.  گرایش نظریات تفضیلی بیشتر به  تفاوت با اندکی فوق، البته گرای اطالق نظریه
 آن  را  چه اگر اند، نموده حکم صحت و جواز به کلی، طور به از آنان برخی که،آن توضیح
 تنها و اند نموده حکم بطالن و ممنوعیت به متقابالً  دیگر، گروه اند. کرده اعالم نیز مکروه

 اند. دانسته جایز راآن ضرورت شدید موارد در
 اند: شده تفضیل به قائل مرحله در بر دو مبنا و گرایان تفصیل اما

 باالتفاق راآنان با یاستدامه و نکاح گفته سخن نکاح عقد زمان نخست بر مبنای در مرحله
 به برخی اند. داده نظر اختالف به ابتدایی به نکاح نسبت اما اند، دانسته صحیح و جایز
 مرحله عنوان به در این جا نیز بیشتر اما اند، کرده اعالم و ممنوع لباط راآن مطلق طور
موقت  ابتدایی نکاح اند گفته و کرده ارائه تفصیلی نظریه نکاح و عمر مدت بر مبنای دوم

 دسته آن آنکه، و توجه تذکر قابل و ممنوع است.  نکته باطل دائم نکاح اما جایز ، و صحیح
 و کتابی ذمی کتابی بین تفاوتی اند فتوا داده نکاح این طالنب و ممنوعیت به که فقیهان از

 از دسته این ما بحث منظر  از هر حال به پس اند، نگذاشته)و بیگانه )خودی غیرذمی
 کتابی همانند بیگانه غیر کتابی، بیگانه زن با را اسالمی دولت مسلمان تبعه نکاح فقیهان
 مواردی در یا کلی، طور به که فقیهان از دسته آن که دید باید کرده اند. اما اعالم ممنوع
 ما بحث موضوع خودی و بیگانه که بین اند ایا داشته و مجاز اعالم صحیح را این خاص،
غیر  زن با مرد مسلمان ازدواج صحت آیا عبارت دیگر، نشده اند؟  به قائل تفاوتی است،

 بودن و ذمی ت تابعیت)وحد سیاسی شرط) زن بودن )کتابی دین بر شرط افزون مسلمان،
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 هر دو این که است جاآن جواز از مورد معتبر است؟ هر چند قدر مسلم و نیز مطرح) زن
 اسالمی هم کشور مقیم نتیجه و در ذمه اهل و از کتابی زن یعنی باشد، وجود داشته شرط
 باشد.
تایید  انظر ر "مستأمنات کتابیات" همین با نکاح بر جواز از آنان برخی تصریح کهچنان

مسلمان مجاز و  تبعه با مستأمن بیگانه زن ازدواج که گفت توانمی اساس کند. بر اینمی
 با مسلمان مرد نکاح جواز آیا که است باقی سئوال این چنانهم اما است. اشکال بدون

 هستند اسالم کشور مقیم القاعده علی که مستأمن، به بیگانگان کتابی، بیگانگان
 در نتیجه و شودمی نیز شامل غیرمستأمن را بیگانگان کهآن یا دارد انحصار و اختصاص

 کند. ازدواج نیز است دارالحرب مقیم که کتابیی با تواندمی مرد مسلمان
 "حربیه" نسبت تعبیر به شود. چنان کهمی را نیز شامل مورد این فقیهان اطالق عبارت   
 دارد. صراحت شمول این به
 

 نتیجه گیری نهایی
 بیگانگان خصوص در که است شخصیه احوال اساسی مباحث از طالق و ازدواج نهاد دو

دارند. ازدواج  آن خصوص در متفاوتی راهکارهای و ها اندیشه است که کشورها توجه مورد
 حقوق این از بیگانگان بر  برخورداری اصل معمول طور به خصوصی، حقوق با بیگانه در

 مورد و در است بشر افراد از فردی هر زندگی الزمه قحقو این برخورداری از زیرا است؛
 یا قانون با هاباشد. دولت داشته نباید تفاوتی داخلی اتباع و بیگانگان حقوق، گونهاین

دانند  می خصوصی برخوردار حقوق کلیه از راآنگانگبی متقابل، عمل شرط به یا و عهدنامه
 منافع اتباع حفظ منظور به استثنایی موارد شوند. اینمی قائل استثنا موارد بعضی در و

 خصوصی حقوق زمینه در اتباع به مختص حقوق از حمایت برای واقع در و است داخلی
 موضوعه حقوق در بیگانگان شخصیه بر احوال حاکم قانون تعیین برای ده است.ش وضع

 و اهاقامتگ گیرد: یکیمی قرار توجه مورد دو عامل معمول طور به مختلف کشورهای
 را برگزیده اند. تابعیت دیگر بعضی و اقامتگاه دولت ها تابعیت. بعضی دیگری

دانیم که با عنایت در پایان، ذکر این نکته را جهت یادآوری به قوه مقننه افغانستان الزم می  
خانمانی از کشور که میلیون ها تن از مردم افغانستان به دلیل سال ها جنگ و بیبه این

سایر کشورهای جهان پراکنده شده اند و از سویی، قانون مدنی افغانستان نیز در خارج و به 
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بسیاری موارد در تعارض با قوانین مدنی سایر کشورها مخصوصًا دنیای غرب قرار دارد، باید 
کنند و در راستای تأمین هرچه بیشتر حقوق شهروندان خویش، قوانین حمایتی همتی

 ترتیب دهند.
ویسنده تحقیق حاضر، این است که با توجه به ازدواج شهروندان پیشنهاد مشخص ن

افغانستان با ملیت های گوناگون بشری، افغانستان باید در خصوص ازدواج اتباع بیگانه با 
شهروندانش، تدابیری در نظر گیرد که هم نظرات فقهی اسالم در آن لحاظ شده باشد هم 

ا اتباع بیگانه، در بسیاری موارد شده اند. وضعیت خاص شهروندانش که مجبور با ازدواج ب
 آنچه که ضمن رعایت قوانین فقه اسالمی، با شرایط روز جهان نیز تطابق داشته باشد.
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انگلستان  و گواهی اولین کنفرانس جهانی  IQS به شکرانه کسب گواهی 
 ISCدارای مجوز  انسازی حقوق کودک

سعی(. در  نسان االمالالفرموده است:)لیس ، 39سوره نجم آیه کریم در قرآن )ج (خداوند 
با مقاله نمایی های اساتید محترم، پیوست تالش های علمی با عنایت خداوند بزرگ و ره

ایران و اسناد  قوقی سن کودک در حقوق افغانستان،واکاوی آثار ح)عنوان 
دیدگاه  از و نوجوانان ( در اولین کنفرانس ملی جهانی سازی حقوق کودکانالمللیبین

دانشگاه  به حمایتاردبیهشت ماه در مشهد مقدس  21و  20حقوقی و روانشناسی که در 
ها درج است ) از بیان ها در گواهی نامهآنوگو و اسامی نهاد های علمی معتبر که ل ها و

های صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار نماییم( در سالن کنفرانسن خود داری میآ
مقاله دریافت و افراد در سطح دکترا، دانشجوی دکترا و کارشناسی  500گردیده بود ) حدودا 

که در کتگوری دوم بودند(، ضمن اینارشد با مسئولیت اساتید دانشگاه ها شرکت ورزیده 
)پایگاه استنادی   ISCپس از درجه دکترا قرار گرفت، حایز گواهی کنفرانس که دارای مجوز 

انگلستان که از معتبرترین پایگاه های استنادی علمی   IQS علوم جهان اسالم( و گواهی 
کرانم میمون فو پژوهشی می باشد،  شناخته شد. کسب این موفقیت را برای همه هم

 .دانممی
جا که حق نشر مقاله نماییم و از آنها را ضمیمه میاز این گواهی نامه ؛ یکیبرای نمونه

 پردازیم.محفوظ است تنها به نشر چکیده آن می
 

المللیبین واکاوی آثار حقوقی سن کودک در حقوق افغانستان، ایران و اسناد  
 چکیده

یندی است که آغانستان، ایران و اسناد بین المللی فر معیار سن کودک با توجه به حقوق اف
شود و اشخاص که در این مراحلی از سنین قرار سالگی را شامل می 18از  ابتدای تولد تا 

با   ی برخوردار اند. این تحقیق با تکیه بر روش تحلیلی و توصیفی دارند، یقینًا از حقوق ویژه
یابی تطبیقی به این سواالت است که؛ در تعیین ای در صدد پاسخ کتابخانه رویکرد پژوهش

سن کودک چی معیارهای در نظر گرفته شده است و این تعیین سن کودک چی اثرات 
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حقوقی دارد؟ در نتیجه این تحقیق دریافتیم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین المللی 
ق ابهامات حقیسالگی مرز میان بزرگسالی و کودکی است. پاسخ به سواالت ت 18سن 

چون ازدواج، کار، مسئولیت ل همئو اثرات حقوقی حاکم بر مسا حل، موجود در امر مسأله را
ادراک را  کیفری و مخاصمات مسلحانه را تبیین  نموده است. بدیهی است که تشخیص و 

به عنوان معیار برای مکلفیت های اشخاص باید پذیرفت که این معیار تدریجی است و به 
ها مراحل مختلفی سنی مطرح شده است. بنابراین، اطر هم در حقوق کشورخهمان

ی اشخاصی شود که کودکان در زمرهها و حقوق بر میزان تکامل افراد تقسیم میمسئولیت
 گیرد. است که  قانون با در نظر داشت این معیار،  از تسامح و تساهل در برابر شان کار می

 واژگان کلیدی
 د بین المللی، حقوق ایران، حقوق افغانستان.سن، کودک، اسنا 
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با مجوز و نوجوانان اولین کنفرانس جهانی سازی حقوق کودکان گواهی 
 یگاه استنادی علوم جهان اسالمپا`

(ISC) 


