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 دانشجویی بلندای اندیشه -شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه علمی

  یا چاپ نشده باشد.ارسال  مقاله در نشریه دیگر 

 آورد علمی نویسنده باشد.مقاله باید علمی، پژوهشی، مستند، بروز و دست 
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محتوای مقاله شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، نکته های مهم نتیجه و 

 بحث است.

 باشد. هفت واژهی واژگان کلیدی متشکل از سه ال 

 های قبلی پژوهش و ارتباط گر مسأله پژوهش است. محقق باید زمینهمقدمه مقاله بیان

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

 بیان کند.

 تر اصلی در تیترها از مباحث،گفتار، شماره گذاری به ترتیب استفاده شود و تمایز بین تی

 و فرعی با فونت و شماره مشخص شود.

  چندجزیی فاصله بین حروف با نیم فاصله باشد. واژگان یا افعال در ترکیبات 

 .رعایت دستور خط زبان و ادب فارسی الزامی است 
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 استفاده گردد.

  منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی

 نویسنده )نویسندگان( به شرح زیر آورده شود: 

 ب



o )نام کتاب، نام مترجم، محقق یا  ،کتاب؛ نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ انتشار

 مصحح، محل نشر: نوبت چاپ، نام ناشر.

o  عنوان مقاله داخل گیومه، نام نشریه،  ،)تاریخ انتشار(نویسنده، مقاله؛ نام خانوادگی، نام

 دوره/ سال، شماره جلد.

o  سایت های اینترنتی؛ نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان داخل گیومه، نام و آدرس

 .نترنتیپایگاه ای
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 سخن سردبیر

دین اسالم یک بسته کامل است که از جانب پروردگار متعال برای رهنمایی بشر فرستاده 
های ها و دستورالعملها و ابعاد زندگی انسانی توصیهشده است. این دین در همه جنبه

مفید و راه گشا دارد. با توجه به چنین محتوای غنی و انسان ساز بود که یکی از بی 
ی را در منطقه صحرایی، خشک و لم یزرع شبه جزیره های بشرنظیر ترین تمدن

عربستان و در بدوی ترین جامعه بنیان نهاد. اسالم بر پرورش، آموزش، فرهنگ و روش 
زندگی مردم تغییرات مثبت و اساسی ایجاد کرد. از همین جهت طی یک الی پنج قرن 

رین تمدن اسالمی شکل گرفت و جهان شاهد درخشش و شگوفایی یکی از بزرگت

های بسیاری های جهان بود. در این دوره دانشمندان زیادی تربیت گردید، کتابتمدن
نوشته شد، اختراعات و اکتشافات فراوانی صورت گرفت و در نتیجه دست آوردهای 

 ای را از خود به میراث گذاشتند. علمی بی شائبه
اما با تأسف که این تمدن درخشان خیلی دوام نیاورد و در اوج شگوفایی دچار آفت   

گردید و از پا درآمد. بعد از زوال تمدن اسالمی، تمدن غرب با توجه به آمیختگی و 
های آشنایی که با تمدن اسالم داشت، روی به شکل گیری و رشد آورد و در حوزه

های ن غرب همزمان با اوج کشور گشایی قدرتمختلف به شگوفایی رسید. پویایی تمد
های علمی به زودی در خدمت اهداف اروپایی و استعمار بود. از همین سبب دست آورد

های غربی درحالیکه از یک سو از طریق زور و اجبار استعماری درآمد. بنابراین؛ کشور
ها و فرهنگ کردند، از طرف دیگر ارزشهای دیگر تحمیل میاهداف خود را بر کشور

داد تا از این طریق ضربات محکم را بر بنیان تمدن اسالمی خود را نیز گسترش می
های غربی نخست از طریق وارد نماید و سرانجام آن را تضعیف و نابود کند. دولت

های تحت استعمار؛ شناخت جغرافیایی، تاریخ، جامعه شناسی و روان شناسی سرزمین
دادند و متون زیادی را تولید کردند و سپس در بهره  های بسیاری را انجامپژوهش

برداری، تحریف، تضعیف و تغییر آن سعی ورزیدند تا از این طریق به منابع اصلی این 
ها دست یابند و از سویی به نابودی، اسارت و بهره کشی این جوامع استمرار بدهند کشور

ایجاد تفرقه و چند پارچگی و  و آن را توجیه نمایند. نتیجه چنین اقدامی از سوی غرب
های توسعه یافته و توسعه نیافته بود. به عبارت دقیق تر تقسیم بندی جهان به کشور

استعمار به صورت کلی دو پیامد خیلی مهم در جهان داشت؛ نخست اینکه استعمار باعث 



  

و  های اروپایی گردیدهای مستعمره و انتقال آن به کشورها و منابع کشورغارت ثروت
های اروپایی گردید و بقا و این موضوع سبب انباشت سرمایه و در نتیجه توسعه کشور

های ها را در چند قرن دیگر تضمین کرد. دوم استعمار باعث نابودی میراثتسلط آن
فرهنگی جهان سوم و کم اهمیت جلوه دادن آن و همین طور جذاب نشان دادن 

ه عبارت دیگر ترویج فرهنگ غربی و آموزش های فرهنگی خود شان، شده است. بداشته
ها های علمی به افراد بومی عامل اصلی وابستگی این کشورمهارت، فن و دست آورد

 به غرب در دوران استعمار و بعد از آن بوده است. 
رش و پژوهش شکل گرفت، میالدی با توجه به تحوالت که در شیوه نگ 19۷0در دهه  

های اساسی در حوزه معرفت شناسی و روش شناسی علمی صورت گرفت از باز نگری
های اساسی بر جریان مسلط )پوزیتیویسم( وارد شد و بر اساس نسبی همین جهت نقد

های عقب ای در باره کشورهای تازهدانستن شناخت و شیوه بدست آوردن آن، پژوهش
رهنگی آن صورت گرفت که نقش مهم در افشای اهداف استعماری های فمانده و ویژگی

های فرهنگی جوامع توسعه نیافته داشت. بنابراین؛ امروزه مفروض و اثبات اهمیت میراث
شود و دانستن توسعه به شیوه تک خطی و با پیروی از تجربه غرب مردود دانسته می

های فرهنگی و توجه به ویژگیتواند با های رسیدن به توسعه و پیشرفت نیز میمسیر
اجتماعی هر کشور متفاوت فرض شود. از این رو مطالعه و شناخت فرهنگ و تمدن 

اسالمی یکی از ضروریات و از جمله وظایف محققان و دانشمندان اسالمی است.  زیرا 
های توسعه و پیشرفت بدون آگاهی، معرفت و تحقیق در باره شرایط اجتماعی، میراث

های موجود در یک کشور های علمی و محاسبه منابع و سرمایهست آوردفرهنگی و د
رسد. بررسی، توضیح و تحلیل این مسایل از اهمیت زیادی برخوردار محال به نظر می

کند، علل توسعه های این جوامع آگاه میاست به دلیل اینکه از مشکالت و آسیب
های رسیدن به توسعه را نیز اه حلها و ردهد و سرانجام راهکارنیافتگی را توضیح می

دهد. این وظیفه اول تر از همه به عهده دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان ارایه می
های تمدن اسالمی را بررسی و برجسته نماید و در اسالمی است که در قدم اول میراث

اسالمی و های های علمی گذشته و با محور قرار دادن ارزشقدم دوم بر بنیان اندوخته
های توسعه را باز کنند و در ها مسیرهای اجتماعی این کشوربا توجه به شرایط و نیاز

       دستیابی به آن مبادرت ورزند. 

 عارف وفایی
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  بررسی جنایات جنگی درافغانستان بعد ازسقوط طالبان

 (م2001 – 201۷)

 1حسین قاضی زادهدکتر سید       

                           محمد بشیر مبشر 2         

 چکیده

المللی نقض حقوق بشردوستانه بین ،هاجنایات جنگی، جنایاتی است که ارتکاب آن    

المللی تصویب اساسنامه دیوان بین پس از دارد.های مسلحانه را در پیدرگیری بر ناظر

خود  درحقوق داخلی از جنگی نایاتجتمایل بیشتری برای پذیرش  هارکشو ،کیفری

 شد  المللی کیفریعضو دیوان بین م2003حکومت افغانستان در اکتبر  اند.داده  نشان

های ژنو درمسوده کود المللی مطابق کنوانسیونکه یک سلسله جرم انگاری جرایم بین

محاکمه شدن مجرمین که  اما هنوز هیج اقدام عملی برای جزای خود آورده است،

یک در  جرایم المللیبین ۀمحکممرتکب جرایم ضد بشری شده اند، نکرده است. 

 را های مسلح ضد حکومت افغانستان، گروهمیالدی 201۷نوامبر سال  1۴درگزارش 

هزار  1۷مسؤل کشتن حدود  م2015تا ماه دسامبر سال  م200۷از ماه جنوری سال 

ها براماکن محفوظ مانند مکاتب، وعالوه برآن، این گروهدانسته است.تن از افراد ملکی 

های خیریه بشری نیزحمله ناها، مساجد و سازمادارات ملکی حکومتی، شفاخانه

                                   اندکرده

محکمه  ،خارجی، نیروهای های مخالف دولتگروجنایات جنگی ، :یکلید گانواژ   

 زایی.جالمللی بین

                                                             
 «استاد رهنما»اهل بیت )ع( المللیاستاد دانشگاه بین - 1
المللی دانشگاه بین -جرم شناسی نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته حقوق جزا و - 2

 . "ع"اهل بیت
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 مقدمه 

ی الهه مورخ عهدنامه ی طوالنی ندارد و برای اولین بار دراتعریف جنایت جنگی سابقه

 جنایات جنگی در .های جنگ بوده استمبهم در مورد قوانین و عرف طوره بم 19۷۷

هرجنایتی در  گرچه باید توجه داشت، گیرند،های مسلحانه صورت میخالل درگیری

جنایت جنگی باید پیوندی کافی با خود  شود.جنایت جنگی محسوب نمی این بین،

جنایات جنگی مندرج در دو اساسنامه دادگاه نورنبرگ و  درگیری مسلحانه داشته باشد.

المللی ها در خالل درگیری های مسلحانه بینجنایاتی بودند که ارتکاب آن توکیو،

 )سابق( به دو اساسنامه دادگاه یوگوسالوی جنگی مندرج در صورت گرفته بود. جنایات

های فاحش ممنوعیت نقض حاکی از اساسنامه مذکور ماده دو شوند.دسته تقسیم می

های مسلحانه ی حمایت از قربانیان درگیریباره های چهارگانه ژنو درمقررات کنوانسیون

ها جنگ را ممنوع دانسته، آنیعرف ها آن تخلف از قوانین و 3المللی است. ماده بین

صدد بیان حکم کلیه جرائم جدی  این ماده در کند.را در قالب فهرستی ناتمام احصاء می

اصل » توان گفت که به نوعی نقش یکبنابراین می. های فاحش استجز نقضهب

 هر  براین اساس جنایاتی از قبیل شکنجه هتک کرامت فردی، کند.را ایفا می« فراگیر

جمله  گردند. افغانستان ازنیز جنایت جنگی محسوب می نشده اند، که صراحتاً ذکر چند

خارجی شده  های داخلی وشود که طعمه جنگسه دهه می از کشورهای است که بیشتر

بشری به وقوع  انوع جرایم ضد متحمل شده ورا مالی فراوانی  های جانی ورخسا و

کومت انتقالی امنیت نسبی به وجود آمده که ایجاد ح سقوط طالبان و بعد از پیوسته و

تصادی وخیم قا وضعیت امنیتی و م201۷خصوصاٌ سال  و های آخراین سال متأسفانه در

نظامی بیشترشده  یرغ و  قصد افراد ملکی ءسو و انفجار و انتحار جنگ، رانی شده وحب و

، «ژنوساید» نسل کشی )جرایم علیه بشریت، المللیکه مصداق خوبی برای جرایم بین

المللی الحاق به محکمه بین باشد. حکومت افغانستان بعد ازجرایم جنگی( می و تجاوز

 جمله جنایات جنگی را در انگاری جرایم جدید ازعرصه جرم جزایی گام جدیدی را در
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ماه تنفیذ  9گذشت  بعد از و نشر 139۶ ثور 25به تاریخ  جزایی درج نموده و ودمسوده ک

های انگاری حمایتی حقوقی از ارزشعرصه جرم این گام مثبت در. اهد شداجرایی خو  و

حقوق  این مقاله ضمن مروری کوتاه برتحوالت جرایم جنگی در در  .است واالی انسانی

 از افغانستان نیز اثبات کرده است که فجایع انسانی ارتکاب یافته در المللی،جزای بین

شود که شورای امنیت سازمان ملل بنابراین پیشنهاد می باشد.مصادیق جرایم جنگی می

امنیت  و  ایفای وظیفه اصلی خویش یعنی حفظ صلح طبق فصل هفتم منشور سازمان و

المللی مورد افغانستان هم به مانند یوگوسالوی و رواندا دادگاه کیفری بین المللی، دربین

 ت کند.مجازا را محاکمه و ورذکعامالن جرایم م تشکیل داده و

 جنایات جنگی ، عناصر و انواعمفهوم اول: گفتار

لی به مفهوم، عناصر و انواع کتا به عنوان مباحث ست ابرای تبیین بیشتر موضوع نیاز 

 این جرایم بپردازیم.
 

 الف: مفهوم: جنایات جنگی

جرم جنگی  المللی است.جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین

باشد. تعریف جنایت جنگی المللی میجزء جرائم بین ی جزائی،پدیدهبه عنوان یک 

مبهم  طوره بم 19۷۷ی الهه مورخ عهدنامه در بار ی طوالنی ندارد و برای اولینسابقه

 جنایات جنگی مندرج در(. 123)جوانی، بی تا: های جنگ بوده استعرف و قوانین مورد در

-ها در خالل درگیرینایاتی بودند که ارتکاب آندواساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، ج

-های مذکور جرائم جنگی را این. اساسنامهبودالمللی صورت گرفته های مسلحانه بین

نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید »کنند: چنین تعریف می

 گر، قتل یا بدسکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دی

ها، غصب و غارت اموال رفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند، اعدام گروگآن



  6          (م2001 – 201۷) طالبانسقوط  بررسی جنایات جنگی درافغانستان بعد از 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

    

  

عمومی یا خصوصی بدون جهت و یا هرگونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب 

 .بند ب ماده شش اساسنامه نورنبرگ(؛ 123)جوانی، بی تا: ص  «نکند

جنایتی است که در یک درگیری داخلی  ندا،اادگاه روجنایت جنگی مندرج در اساسنامه د

های مشترک کنوانسیون 3این اساسنامه، تخلفات از ماده  ۴رخ داده است. عنوان ماده 

جنایات جنگی مندرج در  (.255-25۶: 13۸3)شیایرزی، باشد ژنو و پروتکل الحاقی دوم، می

شوند. ماده هشت سیم میالمللی کیفری به چهار گروه اصلی تقاساسنامه دیوان بین

 کند:چنین بیان میاساسنامه مذکور، جرائم جنگی را این

 المللی.های مسلحانه بینهای ژنو در درگیریهای فاحش کنوانسیوننقض  (1

المللی، های مسلحانه بینبر درگیریناظر  هایو عرف قوانین از جدی تخلفات دیگر (2

 الملل.ی حقوق بیناب تثبیت شدهودر چارچ

های درگیری های چهارگانه ژنودرمشترک کنوانسیون ماده سه ( تخلفات جدی از3

 المللی.بین مسلحانه غیر

های مسلحانه فاقد درگیری بر های ناظرعرف ( دیگر تخلفات جدی از قوانین و۴

 (.203: 13۸۴باقری، )المللی حقوق بینالمللی در چارچوب تثبیت شدهی بینخصیصه

د. دهالمللی، فهرست جامعی از جنایات جنگی را ارائه میاساسنامه دیوان کیفری بین

 از:  تندبرخی از این نوع جرائم عبار

 ملل، سازمان نظارت تحت که نیروهایی دیگر و صلح  الف( حمله به نیروهای حافظ

 .هستند بشردوستانه هاکمک مشغول

دفاع ت منجر به کشتار انبوه مردم بیکه این حمالب( تدارک حمالتی با علم به این

مقایسه با هر  سازد و درشود و یا آسیب های جدی و وسیع به منابع ملی وارد میمی

 روی به شمار رود.  نوع هدف نظامی زیاده

 ج( حمالت عامدانه به اهداف غیرنظامی 

گ شرکت ها فعاالنه در جنبازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آن د( سر

 کنند. 
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چه مطابق ماده هفت جرم علیه  یافته که گر گیری جنسی سازمانه( تجاوز و برده 

 بشریت است، اما در خالل مخاصمات مسلحانه در ردیف جرائم جنگی است.
 

 ی جنایات جنگیا: عناصر سازندهب

 عنصر قانونی -1

دانست: اساسنامه دادگاه توان این اسناد عنصر قانونی در رابطه با جرائم جنگی را می

جنایات جنگی مندرج در اساسنامه  اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، )سابق( یوگسالوی

د حقوق قواع و مقررات کل طور به و کیفری المللیبین  ندا، اساسنامه دیوانادادگاه رو

  المللی.ی بیندوستانه بشر
 

 عنصر مادی -2

توان به لحاظ جزایی مسئول ارتکاب جنایات میاوالً، کلیه اشخاص را  مادی، عنصر

طور موردی تحت بررسی قرار داد، بر  اصوالً هر جنایت را باید به داد کرد.جنگی قلم

 این اساس افراد غیر نظامی نیز ممکن است مسئول ارتکاب جنایات جنگی شناخته شوند

فعلی که نقض مقررات رسد هر فعل یا ترک که، به نظر میدوم این (.۴۶1: 13۸۴)جفری، 

تواند به عنوان عنصر مادی می( 122)جوانی، بی تا:  المللی باشد،حقوق بشردوستانه بین

  داد شود.این دسته از جرائم قلم
 

 عنصر معنوی -3

رسد که صرف مغایرت اعمال با قواعد بشردوستانه، مکفی برای ارتکاب به نظر می 

به ممنوعیت این جرائم موجب تبری وی عدم علم مرتکب  باشد وجرائم جنگی می

 (.25۸: 13۸3)شیایرزی، گرددنمی
 

 تقسیمات جنایات جنگی از حیث صالحیت جهانی ج: 

 :توان به دو دسته تقسیم کردجرائم جنگی را می
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های تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیونالمللی که میجرائم جنگی بین -۱

 گیرد.، قرار م19۴9چهارگانه ژنو 

این دسته از جرائم به عنوان  دهد.حوزه داخلی کشورها رخ می جرائم جنگی که در -۲

قوانین قابل  ها ودیگرعرف های چهارگانه ژنو ومشترک کنوانسیون 3تخلف از ماده 

ذکر این نکته (. ۴2۸: 13۸۷)قربان نیا، المللی، هستندبین اجرا در منازعات مسلحانه غیر

المللی دارای مسئولیت کیفری حوزه داخلی و بین دو هر مرتکبین در الزم است که گرچه

 فردی هستند، اما در رابطه با صالحیت جهانی رسیدگی به جرائم جنگی درحوزه داخلی،

کاران جنگی که در حین مخاصمات است. تعهد به مجازات جنایت اختالف نظر بسیار

های عضو اند، تکلیف دولتالمللی مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه شدهبین

دیده یا حتی نظر گرفتن تابعیت جانی یا بزه  کنوانسیون ژنو است، این مهم بدون در

در  )این همان صالحیت جهانی است(. شودمحل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته می

های حقوق بشردوستانه درحوزه داخلی، بدلیل وجود مباحث حاکمیتی رابطه با نقض

 دانندکاران این جرائم را یا ممکن نمیدانان تعقیب جنایت، بعضی از حقوقدولت درگیر

امور  برخورد پیدا کرده و نوعی دخالت در   که با حاکمیت دولت درگیردلیل این )به

برخی از نویسندگان تعقیب  گیرند.نظر می که اختیار سایر دول درداخلی اوست( و یا این

درمقابل تخلفات عمده »واقع،  دانند. درها میتکلیف دولت این جنایات را نه اختیار، که

ها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه  از حقوق بشردوستانه، چه دولت

گیرد که واکنش نشان دهند، ولی این حق در چهارچوب تعهد کلی به واکنش قرار می

مواقع تخلفات  در»ن ماده، پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. مطابق ای ۸9ماده  در

شوند که به صورت های متعاهد مکلف میطرف ها و پروتکل حاضر،عمده از کنوانسیون

«. طبق منشورملل متحد اقدام کنند جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر

کند، ها را مکلف به این امر میبه صراحت دولت ۸9بینیم، ماده که می طورهمان

 (.۷۴: ص 13۸2)کامینگا، هاست گی عمل بدان با خود دولتچگون
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 حقوق افغانستان گفتار دوم : جنایات جنگی در

 است المللیالملل کیفری و تعهدات ناشی از معاهدات بینیند جهانی شدن حقوق بینآفر

رسد جامعه جهانی شاهد نوعی جهانی گفته به نظر می با عنایت به مباحث پیش و 

گونه همان باشد.المللی میمعاهدات بین است که ناشی ازعرصه حقوق کیفری  شدن در

کشورها قوانین  المللی کیفری بسیاری ازسیس دیوان بینأبا ت اًمخصوصا که گفته شد،

حقوق داخلی خود  خود را مطابق با اساسنامه دیوان اصالح نمودند و جرائم جدیدی را در

خارج شدن حقوق کیفری )از تدوین قواعد  ویژه، یندفرآیک  منظور داشتند. امروزه در

ها پذیرفته شده است. اما انگارانه تا مجازات مجرمان( از صالحیت صرف دولتجرم

المللی است که با توجه به حقوق کیفری معاهدات عام بین یند،آترین بخش این فرمهم

وق را به حقوق الملل کیفری، قواعد این حقضمن ایجاد یک حقوق بین تنظیم شده و

نظام  این قواعد را در، پذیرندداخلی کشورها وارد کرده و دول عضو این معاهدات می

های کیفری بسیاری از موارد، کنوانسیون نظر گیرند. در حقوقی داخلی خود در

 های کیفری دربرخی نظام موضوعاتی را جرم دانسته است که شاید تا پیش از آن در

الحاقاتی برحقوق کیفری  کشورها الجرم اصالحات و نداشته وحقوق موضوعه جایی 

 حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، باره المللی درمعاهدات بین اند.داخلی خود وارد آورده

ممنوعیت مواد  جرائم سازمان یافته، پرستی، مبارزه با نژاد جنایات جنگی، گیری ازپیش

 هواپیمایی کشوری و تروریسم همگی در امنیت ارتشاء، اختالل در قاچاق انسان، مخدر،

المللی نموده انگاری جرائم بینهای عضو را مکلف به جرماند و دولتبوده ثرؤاین زمینه م

 جمهوری اسالمی افغانستان در بختانه کشورکه خوش (1۶5-192: 13۸3)اردیبلی،  اند

ه داد ثارا درخواست عضویت خویش را به محکمه بین المللی جزایی م2003فبروری 

 دست آورد.ه می همان سال عضویت آن محکمه را بماه اول  که در

عرصه جرم انگاری جرایم مندرج  دولت جمهوری اسالمی افغانستان یک گام مثبت را در

 براول اکت جزا در وداین مسوده ک د جزا برداشته است.ومسوده ک اساسنامه رم در در
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جریده رسمی نافذ  در نشر ماه بعد از 9 گرفته و توسط کابینه مورد تأیید قرار م201۶

محکمه بین المللی جزایی سبب شد که  نتیجه مثبت عضویت افغانستان در گردد.می

باب دوم  در حکومت افغانستان اقدام به جرم انگاری جرایم بین المللی برای نخستین بار

مورد بررسی قرار  یمباحث بعد که در  3۴0الی  33۷مواد  د جزا ازوفصل سوم مسوده ک

 ، نموده است.خواهد گرفت
 

 الف: قانون اساسی

 قانون اساسی افغانستان مبنای سیاست خارجی کشور را حفظ استقالل، ۸اساس ماده  بر 

تساوی  احترام متقابل و جواری،هم عدم مداخله، حسن تمامیت ارضی و منافع ملی و

 ملل منشور دولت :داردقانون بیان میاین  ۷ماده  چنان درهم نماید.حقوق تنظیم می

بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است  هایالدول، میثاقبین معاهدات متحد،

هرنوع اعمال تروریستی، زرع  دولت از کند.را رعایت می اعالمیه جهانی حقوق بشر و

 کند.تولید استعمال مسکرات جلوگیری می قاچاق مواد مخدر و و
 

  جزا ودکب: مسوده 

تحت  اموال یا اشخاص علیه که ذیل از اعمال یکی ارتکابجزا   ودک 33۷ ۀطبق ماد

 شود:صورت گیرد، جرم جنگی شناخته می حمایت احکام مندرج کنوانسیون ژنو

 قتل عمد.

 های بیولوژیکی.جمله آزمایش غیرانسانی از شکنجه یا رفتار -1

 جدی به بدن یا سالمت اشخاص.رنج شدید یا آسیب  وارد کردن عمدی درد و-2

صورت به و کندنمی توجیه را نظامی هایضرورت که اموال ۀضبط گسترد تخریب و -3

 خود سرانه صورت گرفته باشد. غیرقانونی و

و، به اشخاص مشمول حمایت کنوانسیون ژن جنگی یا سایر ساختن اسیر مجبور -۴

 نیروهای متخاصم. خدمت در
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حق  اشخاص مشمول حمایت، از سایر جنگی یا محروم کردن عمدی اسیر -5

 قانونی. محاکمه عادالنه و برخورداری از

 قانونی. قانونی یا حبس غیر اخراج یا انتقال غیر -۶

 گروگان گیری. -۷

 :است آمده چنین جنگی جرایم حکم قانون این 339 ۀمادبه موجب 

عرف حقوق  نقض قوانین وارتباط با منازعه مسلحانه که  اعمال ذیل در ارتکاب یکی از

 شود:حکم جرایم جنگی شناخته می باشد، درمنازعه مسلحانه می الملل حاکم بربین

نظامی به صورت عموم یا اشخاص  هدایت عمدی حمالت علیه اشخاص غیر -1

 منازعه مسلحانه نداشته باشند. غیرنظامی که مشارکت مستقیم در

 می.هدایت عمدی حمالت علیه اهداف غیرنظا -2

هدایت عمدی حمالت علیه کارکنان، تائسیسات، مواد، واحد ها یا وسایط نقلیه  -3

هوایی یا زمینی مربوط به کمک رسانی بشردوستانه یا ماموریت های حفظ صلح به 

پروتوکول مربوط  و های ژنوکه مورد حمایت میثاقصورتی موجب منشورملل متحد در

 آن باشند.

این که چنین حمله باعث تلف شدن یا وارد نمودن صدمه  اجرای حمله عمدی با علم -۴

درازمدت  شدید، گسترده وات به اشخاص غیرنظامی یا تخریب اهداف غیرنظامی یا خسار

قطعی پیش  مقایسه با مجموع منافع نظامی مستقیم و شود که دربه محیط زیست می

 حد باشد. بینی شده، بیش از

های که بی دفاع نامحالت مسکونی یا ساختم بمباران شهرها، قریه ها حمله یا -5

 اهداف نظامی نباشند. بوده و

جنگ کشیده یا داوطلبانه تسلیم شده یا  کشتن یا مجروح کردن نظامی که دست از -۶

 خود ندارد. برای دفاع از یهوسیل
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بیرق آتش بس یا صلح یا بیرق، نشان یا یونیفورم دشمن یا سازمان  سوء استفاده از -۷

های ژنو، به طوری که سبب مرگ یا آسیب متحد یا عالیم مشخصه کنوانسیونملل 

 شدید اشخاص شود.

 به قلمرو اشغالگر جمعیت غیرنظامی کشور انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخشی از -۸

 داخل کشور اشغال شده در جمعیت کشور کشور اشغال شده، یا انتقال تمامی یا بخشی از

 اشغال شده. کشور از ها به خارجیا اخراج آن

هنری،  های که به اهداف مذهبی، آموزشی،هدایت عمدی حمالت علیه ساختمآن -9

اماکن  سایر شامل مکاتب، مساجد، مدارس و خیریه اختصاص داده شده و علمی یا

یا مجروح،  آوری اشخاص بیمارهای جمعمکآن ها ومتبرکه، بناهای تاریخی، شفاخانه

 براین که این محالت اهداف نظامی نباشد.گردد. مشروط می

بدن شخص که تحت سلطه نیروی متخاصم قرار دارد یا انجام هرگونه  قطع عضو -10

طبی، طب دندان یا تداوی شفاخانه  نظر های طبی یا علمی باالی وی که ازآزمایش

سبب  وبرنداشته باشد  یا انجام آن منفعت برای وی در فرد مورد نظرقابل توجیه نباشد و

 مرگ یا یه مخاطره انداختن سالمت شخص گردد.

نیروهای نظامی  متخاصم به صورت  یا کشتن یا زخمی ساختن افراد متعلق به کشور -11

 رحمانه.بی نانه وئخا

 امان نخواهد بود. اعالن این مطلب که هیچ کسی در -12

تخریب یا های  جنگی چنین که ضرورتاین تخریب یا ضبط اموال دشمن، مگر -13

 ضبط را ایجاب نماید.

 اقدامات حقوقی اتباع طرف متخاصم در حقوق و اعالم الغا، تعلیق یا عدم اعتبار -1۴

 محاکم.  

خود  عملیات جنگی برعلیه کشور متخاصم به شرکت در نمودن اتباع کشور وادار -15

 خدمت کشور متخاصم بوده باشند. شروع جنگ در آنان پیش از شان حتی اگر

 یا محل، گرچه آن محل به وسیله حمله اشغال شده باشد. چپاول شهر غارت و -1۶
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 یا سالح های زهری. به کارگیری زهر -1۷

 موادیا ابزار تمامی مایعات، گازها و سایر به کارگیری گازهای خفه کننده، زهری یا -1۸

 مشابه.

شوند میبدن انسان منبسط یا پخش  مرمی هایی که به آسانی در استفاده از -19

طورکامل قسمت مرکزی مرمی را ه های که دارای پوش سخت که بمانند مرمی

         کند.بدن نفوذ می پوشاند یا با ایجاد شگاف درنمی

سبب ایجاد جراحات  اًهای جنگی که طبیعتروش به کارگیری سالح، راکت، مواد و -20

المللی ناقص قوانین بین کنترول بوده وقابل  غیر امورد شود یا ذاترنج بی اضافی یا درد و

 از ها به کلی ممنوع بوده ومنازعات مسلحانه باشند. مشروط براین که به کارگیری آن

ضمیمه الحاقی اساسنامه  123 و 121طریق تعدیالت مربوط به احکام مندرج مواد 

 باشند.

 میز.توهین آ و رفتارهای تحقیرآمیزاً خصوصبه کرامت انسانی،  تجاوز  -21

به فحشای جنسی، حاملگی اجباری، عقیم   تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، اجبار  -22

 های ژنوگردد.سازی اجباری یا هرنوع خشونت جنسی که موجب نقض جدی کنوانسیون

اشخاص محافظت شده، جهت  اشخاص غیرنظامی یا سایر حضور استفاده از -23

 مقابل عملیات نظامی. نظامی معین، درنیروهای  ون نگهداشتن نقاط، محالت یائمص

 ها و وسایط نقلیه طبی، وها، وسایل، واحدناهدایت عمدی حمالت علیه ساختم -2۴ 

الملل به کار  را مطابق حقوق بین وهای ژنهای مشخص کنوانسیوننااشخاصی که نش

 برند.می

روم نظامیان به حیث روش جنگی به وسیله مح غیر تحمیل عمدی گرسنگی بر -25

قبیل جلوگیری  از ؛ها ضروری استمواد حیاتی که برای بقای آن ساختن این اشخاص از

 و.های ژنکنوانسیون بینی شده درهای امدادی پیشرسیدن کمک خود سرانه از

نیروهای مسلح یا  ، درسال 15 سن ه اطفال زیراستخدام اجباری یا داوطلبان -2۶

 مخاصمات. درکارگرفتن آنان برای مشارکت فعال هب
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 دارد:جرایم جنگی بیان می سایر در موارد قانون این 3۴0 ۀفقره اول ماد در

اعمال  المللی ندارد، ارتکاب یکی ازمخاصمات مسلحانه که جنبه بین صورت بروز در

صورت فعاالنه شرکت همنازعه مسلحانه ب که درمنازعه مسلحانه، علیه اشخاصی ذیل در

که به علت  اشخاصی اند،جنگ کشیده وهای مسلح که دست ازندارند مانند اعضای نیر

جرم  یزنشوند، محسوب می جنگ معذور از بیماری، مجروحیت یا اسارت یا دالیل دیگر

 شود:جنگی شناخته می

خشونت علیه تمامیت جسمی شخص مانند قتل، قطع عضو، رفتارهای ظالمانه یا  -1

 شکنجه.

 خصوص رفتارهای تحقیرآمیز.ه اهانت شدید به کرامت انسانی ب -2

 گیروگان گیری. -3

طرف  شده از اجرای اعدام بدون موجودیت حکم قبلی صادر حکم مجازات و صدور -۴

های قضایی ضروری را تمام تضمین و قانونی تشکیل شده است طورهمحکمه که ب

 تأمین نماید.

شده، شناخته جرم  های ژنو نیز جنایات جنگیبه همین ترتیب باید براساس کنوانسیون

 ژنو عبارتند از: 19۴9مجرمان محاکمه و مجازات شوند. معاهدات حقوق بشردوستانه 

قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام  یک: 

 اردوکشی

قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در  دو: 

 دریا

 قرارداد راجع به معامله با اسیران جنگی سه:

 قرارداد راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ چهار:

این معاهدات سه پروتکل اختیاری نیز در پی داشت که عبارتند از: پروتکل مربوط به 

(، پروتکل الحاقی مربوط به قربانیان م19۷۷المللی )قربانیان منازعات مسلحانه بین

( و پروتکل سوم مربوط به تصویب یک عالمت 19۷9المللی )بین مسلحانه غیر منازعات
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توان به معاهداتی چون (. البته در کنار این معاهدات میم2005اضافی ) مشخّصۀ

( و دو پروتکل م195۴جریان منازعات مسلحانه ) کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در

های مربوط به تسلیحات )مانند معاهده ( و کنوانسیونم1999و  195۴آن ) الحاقی

اتاوا( اشاره نمود. دولت جمهوری اسالمی افغانستان همت نموده عضویت اکثر  199۷

انگاری جنایات جنگی بنابراین جرم است. اخذ نموده  ها راکنوانسیون ها واین پروتکل

انسانی اعالم  هایتنها مغایرتی با موازین اسالمی ندارد، بلکه خود حمایت از ارزشنه 

. برخی موضوعات نیز مستحدثه هستند و شاید وجود داردشریعت اسالم نیز  شده در

های قدیمی کمتر استفاده جنگ در اما عموماً باشد؛ ها بحث نشدهباره آن فقه در یشتردرب

 (.۴۶1: 13۸3)جفری،  ها مغایرتی با مقررات اسالمی نداردشناختن آناند و جرمشده

 

 جایگاه افغانستان نزد محکمه بین المللی جزایی گفتارسوم:

اخذ  م2003می ماه اول  باال ذکرشد، افغانستان عضویت محکمه را دربحث  چنانچه در

( وضعیت افغانستان را مورد راسارنوالی محکمه ) دادس دفتر م200۷سال  نموده است. از

سال یک گزارش  تا کنون هر م2011سال  ارزیابی مقدماتی قرار داده است. این دفتر، از

این  کرده است. در مورد افغانستان تحت عنوان گزارش مقدماتی نشر مختصر در

در  که رم اساسنامه 15و  13 ۀها وضعیت افغانستان را با محوریت توجه به مادگزارش

 .است کرده بررسی است محکمه تکمیلی صالحیت مورد

که  است اولین روش این کند.بیان می محکمه را های اقامه دعوت نزدروش 13ماده 

ای را خود به محکمه ارسال درخواست خویش را مبنی به رسیدگی دوسیه عضو کشور

نماید. دومین روش این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست رسیدگی 

محکمه نماید. اما سومین روش این است که محکمه براساس صالحیت ذاتی خویش  از

( خود تحقیق مقدماتی را رادر روش سوم دفترسارنوالی )داد س، رسیدگی کنداقدام به 

 صالحیت ذاتی خود دارد در که آیا محکمه صالحیت استفاده ازیط ایناشر انجام داده و
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صورت که برای دفترسارنوالی شرایط الزم  در دهد.این مرحله مورد بررسی قرار می

 قضایی از ثابت شود برای اقدامات عدلی و ذکرشده است( 15ماده  چنانچه در)مداخله 

 مورد افغانستان، نه دولت افغانستان و )گرجستان(. در گیردمیاجازه  پری ترایل چمپر

ه درخواست کرده است. تنها راه برای ممحک نه شورای امنیت سازمان ملل متحد از

ها اند کدام 15شرایط مندرج ماده  همان صالحیت ذاتی اش است. محکمه استفاده از

که برای این مورد افغانستان به کدام نتایج رسیده است؟ دفترسارنوالی محکمه در و

قضایی خویش را شروع کند نیازمند این  افغانستان اقداماتی عدلی و محکمه بتواند در

 افغانستان تشخیص بدهد و اساسنامه را در 15ماده  است که سه شرط مطروحه در

 فراهم بودن آن شرایط قانع سازد. این شرایط عبارتند از:مورد  قضات دادگاه را در

 ط اول ایشر

افغانستان اتفاق  قلمرو صالحیت محکمه است در جرایم که در حداقل یکی از -الف 

 افتاده باشد.

 .باشد نداشته را جرایم این به رسیدگی اراده یا توانایی افغانستان دولت –ب

آن  قضایی در جزایی خواستار رسیدگی عدلی ومحکمه بین المللی  قربانیان از – ج

 مورد شده باشد.

کرده است،  مورد افغانستان نشر شش گزارش که دفترسارنوالی محکمه تا اکنون در در 

عضویت  افغانستان بعد از قلمرو اساسنامه رم در 5جرایم مندرج ماده  دسته از ارتکاب دو

 ۷ها گفته شده است که گزارش دره را شناسایی نموده است. مآن محک افغانستان در

وسط طرفین  دسته جرایم علیه بشریت در نمونه از 2دسته جرایم جنگی و  نمونه از

نوع   9ارتکاب هر  گروه های مخالف دولت افغانستان در جنگ اتفاق افتاده است. از

 آزار و ارتکاب جرم شکنجه و حامیان بین المللی آن در حکومت افغانستان و مورد از

 در مورد 15 ۀماد پس شرط اول ذکر شده در (.201۶)کالرک،  یت جنسی نام برده استاذ

 ه است. شد ثابت افغانستان
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 شرط دوم

ثابت شدن ناتوانایی یا بی ارادگی ملی در رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته بین المللی  

شش گزارش خویش، دفترسارنوالی محکمه  از چهارگزارش اخیر شرط دوم است. در

عمومی به  قانون عفو از ارادگی حکومت افغانستان کرده است وبیشترتکیه بر روی بی

مسوده قانون عفوعمومی  کار عنوان سندی برای تأیید این ادعا خویش سود جسته است.

س یتصویب برای توشیح به رئ بعد از شد و توسط پارلمان قبلی آغاز م2005سال  در

س جمهور حامد کرزی این قانون را یرئ(. 2013)کووی، جون جمهور کرزی ارسال گردید 

هء مجلسین شورای مصوب هرگاه اساسی قانون 9۴ ۀنه رد کرد. براساس ماد نه توشیح و

س جمهور باقی بماند. آن مصوبه توشیح یروز نزد رئ 15ملی بدون عکس عمل به مدت 

ید نشرگردد. این قانون جردیده رسمی به عنوان قانون نافذ با در شده محسوب گردیده و

ماده  در که بوده هماد ۶این قانون دارای   نشرگردید. م200۷سال  به همین روش در

گذشته مرتکب جرایم جنگی یا جنایت علیه  کسانی که در ت؛سوم آن گفته شده اس

که درحال جنگ علیه یا کسانی اکنون سالح خود را گذاشته اند و بشریت شده است و

پیوندند، بسالح خود را گذاشته به پروسه صلح  فغانستان هستند وجمهوری اسالمی ا

گیرند. دفترسارنوالی محکمه با استناد به همین عفو قضایی قرار نمی مورد پیگرد عدلی و

نیزجریان داشتن پروسه صلح با گروهای مرتکب، به این نتیجه  عمومی مرتکبین و

آخرین  ین جرایم را ندارد. البته دررسیده است که دولت افغانستان اراده رسیدگی به ا

نشر شده است، دفتر سارنوالی محکمه اذعان کرده  م201۶ نومبر گزارش خویش که در

همین رو، با حکومت  است. از یازمند تحقیقات بیشترناین مورد  است که هنوز در

تماس شده است تا فرصت بازدید یک هیأت بلند پایه محکمه را از  افغانستان در

 تعدادی از با مقامات دولتی، نهادهای مدنی و افغانستان فراهم کند. این بازدید بیشتر

مورد افغانستان نزد محکمه  در 15ماده  قربانیان خواهد بود. پس شرط دوم متذکره در

 مرحله نهایی شدن است. در
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 سومشرط 

آن  ت دریک وضعیت به نفع تأمین عدال شرط سوم اما این است که مداخله محکمه در 

کمه امحدر قربانیان آن جرایم خواستار مداخله دولت  وضعیت باشد. یا به عبارت دیگر

 در هچ باشد. برای تشخیص نفع عدالت، خواست قربانیان مهم است. محکمه اگر

این مورد اسناد محکمی ارایه نکرده است اما گفته است که برای  های خود درشگزار

 ضرر تأمین عدالت باشد. براساس منابع و داخله بامحکمه این ثابت نشده است که م

دادگاه  سارنوالی محکمه، درخواست برای اخذ اجازه از آخرین گزارش مقدماتی، دفتر

ستانه ارسال آن آ در افغانستان را آماده کرده است و تحقیق در کیفری به منظور آغاز

 باشد.درخواست به آن نهاد می

مسوده  د جزا است.ومسوده ک اساسنامه رم در اما یک قدم مثبت، جرم انگاری مندرج در 

 هنوز توسط کابینه دراصول مورد تأیید قرار گرفت اما تا م201۶ براول اکت در اد جزوک

اقل سبب این دمحکمه بین المللی جزایی ح اجرایی نشده است. عضویت افغانستان در

المللی برای نخستین انگاری جرایم بینبه جرم مجبور شده است تا حکومت افغانستان

جنگ بوده است  که افغانستان یک کشور درآن حقوقی افغانستان گردید. با نظام بار در

جرایم علیه بشریت را جرم بداند وجود نداشته است.  قانون که جرایم جنگی و اما هرگز

فغانستان محاکمه شده است یا ا مرتکبین جرایم بین المللی در تعداد انگشت شماری از

ها با استناد به قانون جرایم علیه امنیت درحال محاکمه شدن هستند. اما محاکمه آن

محکمه اسداهلل سروری،  در فقه استفاده شده است. مثالً خارجی بوده است یا از داخلی و

 ر محمد ترکی که توسط محکمهس اگسا، نهاد امنیت ملی دوران ریاست جمهوری نویرئ

قانون اساسی که به فقه  130ماده  صورت گرفت، از م200۶سال  یه امنیت درئابتدا

محاکمه  از نمونه دیگر دو (.201۶)وقانع، دسامبر ارجاع داده شده است، استفاده شده بود

 سران شبکه حقانی، انس حقانی و متهمین به ارتکاب جرایم جنگی، محاکمه دوتن از

 اساس خبرهای که در یه افغانستان است. برئابتدا محاکم حافط رشید، توسط یکی از
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قانون جرایم علیه امینت  محاکمه آنان از شود درها نشرشده گفته میرسانه مورد آن در

 خارجی استفاده شده است.  داخلی و
 

 ) طالبان سقوطاز  گفتارچهارم: وقایع جنایات جنگی افغانستان بعد

 (م201۷الی   2001

 طول تاریخ خویش همواره شاهد این گونه جنایات بوده است.  در زمین  افغانستان سر

کشور هزاران  ها دردوران حاکمیت عبدالرحمن گرفته تا سال های حکومت کمونیست از

 های مستبد واقع گردیده اند.انسان قربانی جنایات ضد بشری حکومت

نادرخان، های ، سیاه چالمناطق هزاره نشین وسیع عبدالرحمن در های3نسل کشی

کشتارهای دسته  زندان پلچرخی کابل و امین در اهللناک حفیظهای وحشتشکنجه

 حقوق بشر بارداعش تاریخ غم جمعی افرد ملکی گروهای تروریستی طالبان، القاعده و

تراژدی »دریک کالم افغانستان را باید سرزمینی برای  زند وافغانستان را رقم می در

معنایی خاص خودش را بیابد که  تواند بارفوق وقتی می اصطالح دانست.« حقوق بشر

 این سرزمین توجه گردد. ها تا به امروزه درناقربانی شدن انس به استمرار

 دیگری در باهم پیمان بسته اند که یکی بعد از این کشور در« جانیان ضدبشریت» گویا

اژدی به شکل اسفناک امروزه این تر ناک را ادامه دهند وطول تاریخ این فرایند دهشت

 خورد.داعش رقم می طالبان و ی تروریستیسیستماتیک توسط گروها و

تسلط طالبان  کابل، قبل از است که در دوران حکومت سه ساله مجاهدین در قابل ذکر

این  در های بین احزاب ادامه داشته است.خالل جنگ در نیز، نقض وسیع حقوق بشر

از  بیش داشت، ادامه( ش13۷1 – 13۷۴) میالدی 1995تا  1992سال  ها که ازجنگ

 شکنجه، هاجنگ در این. اندهداد از دست را خود  جان غیرنظامی افراد هزار و پنج بیست

این  در .است داده رخ کرات به و کودکان زنان دیگر با هایی رفتار و بد تجاوز جنسی

                                                             
3 -  Genocide 
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المللی یعنی جنایات جنگی که ترین جرایم بینمهم مقاله تصمیم برآن است که یکی از

 که در طوریافغانستان رخ داده است، مورد بررسی قرارگیرد. همان به کرات در

طول تاریخ شاهد جنایات جنگی متعدد بوده که  های قبلی بیان شد افغانستان دربحث

به بررسی جنایات جنگی  نموده، و های قبل را صرف نظربه نسبت عدم وقت کافی دوره

( م201۷الی  2001سال ) به وجود آمدن دوره انتقالی افغانستان از قوط طالبان وس بعد از

 صورت رسمی و واقعی تحقیقهالمللی که ببین های رسمی ورا به اساس گزارشات نهاد

 شده است بیان خواهد شد.  

که حزب دموکراتیک خلق به قدرت رسید  م19۷۸های اپریل جریان جنگ افغانستان در

 اتحاد جماهیر وزتجا متعاقب، هایخیزشگرایانه   سرکوب تا تدابیر اصالحات بنیادی و

مقاومت، عقب نشینی  های سرکوب و، اشغال افغانستان، جنگم19۷9شوروی در دسامبر

ایاالت سرانجام مداخله  نه طالبان ویاجنگ داخلی، سلطه سرکوب گرا نیروهای شوروی و

افغان  به اضمحالل طالبان شد؛ گروهای مختلف نظامی اعم از متحده آمریکا که منجر

شده اند. این جرایم  شدیدیجرایم جنگی  خارجی مرتکب جرایم علیه انسانیت و و

اقل  های صحرایی حداعدام ها، ومفقوداالثری بزرگ و های بسیارجنگی شامل قتل عام

به کشته شدن صدها ر مالحظه که منجان و راکت بارانی بیبمباردم  افغان و دهها هزار

که متأسفانه  ،باشدایع مینغیره ش مردم ملکی شد، شکنجه، تجاوز دسته جمعی و هزار

 سطح داخلی و در ههای طوالنی خونبار هیچ نوع کوششی جدی چاین جنگ آغاز در

نگرفته است. اما با تأسیس این جرایم صورت  خواست در المللی برای بازسطح بین در هچ

، که افغانستان عضویت این ه.ش13۸1سرطان سال  محکمه بین المللی جزایی در

گرفت. باتوجه به صالحیت زمانی محکمه، بخش  ه.ش،13۸2ثور 11محکمه را در 

یعنی در دوران  13۸2ثور  11 جرایم علیه بشریت که قبل از جرایم جنگی و ای ازعمده

نیروهای شوروی قبل  توسط رژیم کمونیستی افغانستان و لی وهای داخطالبان، جنگ

حوزه صالحیت زمانی محکمه بین المللی جزایی  های داخلی رخ داده است ازجنگ از

های مقدماتی گزارش ها رسیدگی کند. درتواند به آناین محکمه نمی خارج است و
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جرایم علیه بشریت بعد  چهارگروه به عنوان مرتکبین احتمالی جرایم جنگی و محکمه از

نام برده شده است. گروه طالبان، شبکه حقانی، نیروهای مسلح  ه.ش،13۸2ثور 11 از

باشد. اما اگرتحقیقات کامل شروع شود، بنا می آمریکاسازمان سیا  ارتش و، افغانستان

ها محاکمه خواهد شد. افرادی  این گروه به اصل شخصی بودن جرم، افراد مشخص از

میان این چهارگروه گروه طالبان  در. در رده فرماندهی قرار داشته اند صلی وکه مرتکب ا

 شبکه حقانی به ارتکاب بیشترین حجم جرایم شده است. و

شبکه حقانی  ششمین گزارش مقدماتی، محکمه ادعا کرده است که گروه طالبان وطبق 

 کارمندان غیرنظامی، برجمعیت عامدانه حمله قتل، چون مرتکب جرایم جنگی

 کردن زخمی و کشتار یا در جنگ کودکان استخدام شده، حفاظت و اهداف بشردوستانه،

رنامه ریزی شده و ب بزرگ مقیاس به جرایم این ارتکاب که  شده جنگی اسراء خصمانه

سوء  به ظن ارتکاب شکنجه و نیروهای امنیتی افغانستان نیز ها دربوده است. بعضی

جرایم جنگی مورد تحقیق  اذیت جنسی  به عنوان مصادقی از آزار و رفتار، تحقیر و

این میان بیشترین توجه بسوی  خواهند گرفت. اگرتحقیقات کامل شروع شود، در

جلب  ارتش این کشور به خصوص سازمان سیا و و آمریکااتهامات علیه ایاالت متحده 

 رتش آمریکا درا گوید، سازمان سیا وچه ششمین گزارش مقدماتی میخواهد شد. چنان

 و بازداشت شدگان مرتبط به منازعه مرتکب شکنجه سوء رفتار، آزار هنگام استنطاق از

جنسی بربازداشت شدگان شده است. نیز دفترسارنوالی تأکید  تجاوز اذیت جنسی و

کامل وقایع چنین اعمال ضد بشری  دالیل کافی وجود  باور کند که برای ثبوت ومی

 دارد.

 

  بشر حقوق مدعیان توسط جنگی جنایات الف:

 متحده ایاالت نهاد، این ۀگوید که بر اساس تحقیقات اولیالمللی هاگ میمحکمه بین

است. این مرتکب شده  را جنگی جنایات افغانستان در زندانیان کردن شکنجه با آمریکا

های عامالن جرایم جنگی در افغانستان، که شامل جنایات نخستین بار است که دوسیه
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 .گیردمی قرار هاگ ۀشود، روی میز محکمنیروهای آمریکایی در این کشور نیز می

هرچند ایاالت متحده آمریکا عضو این محکمه نیست؛ اما اتباع آن کشور در صورت 

 قرار پیگرد مورد ۀشوری که عضو محکمه است، توسط این محکمارتکاب جرم در ک

 جرایم دارد، را هاگ المللیبین محکمه عضویت افغانستان آنجایکه از و تواندمی گرفته

ایاالت  .باشدمی نهاد این هایصالحیت شامل افغانستان در آمریکایی نیروهای جنگی

افغانستان شده که خود را حامی  جنگ در جنگی جنایات مرتکب حالی در آمریکا ۀمتحد

های دیگر را به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد داند و کشورحقوق بشر در جهان می

 .دهدقرار می
 

 آمریکا متحده ایاالت سنای گزارش ب:

 نظر به گزارشی م2013 سال الی 2001 سال در افغانستان بر آمریکا ۀپس از حمل

 قرار بررسی مورد را افغانستان جنگ در آمریکا ۀمتحد ایاالت جنگی جنایات که آیدنمی

ولی در سه سال اخیر دو گزارش دراین مورد نشر شده که یکی از آن، گزارش  باشد، داده

 بین المللی جزایی ۀمجلس سنای آمریکا و گزارش دوم نیز گزارش کنونی محکم

ان گوانتانامو که زند در زندانیان ۀگزارش مجلس سنای آمریکا در مورد شکنج باشدمی

گذاری در به نشر رسید، اعتراف رسمی باالترین مرجع قانون م201۴در اواخر سال 

 .است کشور این توسط بشر حقوق نقض به آمریکا ۀایاالت متحد

در  چه که واقعاً دهد که در مقایسه با آننگاهی به گزارش سنای آمریکا نشان می

تر پرداخته تا جنایات ط به موارد کم اهمیتگوانتانامو اتفاق افتاده، گزارش سنا فق

هولناکی را که در این زندان اتفاق افتاده است، کتمان کند. در این گزارش تالش شده 

تا با اعتراف به مواردی از شکنجه مانند سیلی زدن، تحقیر، کوبیدن زندانی به دیوار، 

و غرق مصنوعی در  خوابی متوالیصورت برهنه در هوای سرد، بیهنگهداشتن زندانی ب

شود، موارد هولناک دیگری از شکنجه را پنهان آب که مانع نفس کشیدن زندانی می

ای در مورد زندانیانی که دست به خودکشی زدند در این گزارش هیچ اشاره .کنند
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الاقل هفت زندانی در زندان گوانتانامو خودکشی کردند که  م2012یابیم؛ تا سال نمی

ساله اهل یمن بود. یکی از زندانیان گوانتانامو  32« نان عبدالطیفعد»هفتمین زندانی 

ما »ها به نشر رسید، نوشته بود که ای که در رسانهبنام جمعه محمد الدساری در نامه

 «.هستیم مواجه بدنی ۀدر اینجا به بدترین ظلم و شکنج
 

 (ICC)جزایی المللی بین ۀمحکم اخیر گزارش ج:

منتشر شد،   نوامبر 1۴در در گزارش اخیر خویش که  (ICC) جرایم المللیبین ۀمحکم

جنایات بشری را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده و به جنایات جنگی در 

های مسلح ضد این گزارش نگاشته است که گروه .ای داشته استافغانستان نیز اشاره

مسؤول کشتن  2015بر سال تا ماه دسام م200۷حکومت افغانستان از ماه جنوری سال 

اماکن محفوظ  ها برباشند و عالوه بر آن، این گروههزار تن از افراد ملکی می 1۷حدود 

های خیریه بشری ناها، مساجد و سازممانند مکاتب، ادارات ملکی حکومتی، شفاخانه

 چنان در رابطه به شکنجه زندانیان،المللی جرایم هممحکمه بین .اندنیز حمله کرده

رفتاری با محبوسین و سایر جنایاتی که از سوی اداره امنیت ملی،  تجاوز جنسی، بد

پولیس ملی، پولیس سرحدی و پولیس محلی صورت گرفته، نیز در این گزارش یادآوری 

درصد کسانی که به ارتباط بحران  50تا 35گوید که بین کرده است. این گزارش می

رفتاری و  ها با بداگدرتمام توقیفو اند  هجنگ توسط حکومت افغانستان دستگیر شد

این گزارش در خصوص جنایات نیروهای آمریکایی در افغانستان  .رو بودندبه شکنجه رو

 نگارد که نیروهای نظامی ایاالت متحده و کارمندان اداره مرکزی استخبارات آمریکامی

(CIA)  زندانی دیگر را سی آی  2۷زندانی را اردوی آمریکا و  ۶1زندانی ) ۸۸حداقل

در این گزارش مقدماتی تحقیقی گفته شده که این جنایات بین  .اندای( شکنجه کرده

که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا بود، صورت زمانی م200۴تا  2003های سال

ها را پایمال رحمانه کرده و عزت آنیان رفتار بیاست و اردوی آمریکا با این زندان گرفته

  .استکرده 
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 نیروهای جنایت یگانه افغان گناهبی زندانیان ۀحقیقت آن است که دستگیری و شکنج

 گناهبی افغان هزارها گذشته دهه نیم و یک جریان در نیروها این بلکه نیست، آمریکایی

 عملیات شبانه و جریان حمالت هوایی، سالخوردگان، کودکان و زنان را در شموله ب

اند گناه را بازداشت و زندانی کردهافراد بی ی ازغیره کشته و زخمی کرده و شماری زیاد

 کشتارها این ۀاند. همهای خود را از دست دادهناها جها تحت شکنجهکه شماری از آن

 به توانمی مثال ۀگون به که شوندمی محسوب جنگی جنایات جزء و شده انجام آگاهانه

اشاره کرد که   )استان قندز( قندزدر والیت  مرز بدون داکتران ۀمان شفاخانبمبارد

لین شفاخانه، کوردینات دقیق شفاخانه را به نیروهای آمریکایی فرستاده بودند و ئومس

جریان  در جریان بمبارد نیز در تماس با نیروهای ایتالف به آنان گفته بودند که در

  شفاخانه هستید.تخریب یک 
 

 ندز قدروالیت  "جنایات طالبان"ر مورد د: تحقیقات ریاست جمهوری د

جنایاتی که طالبان در دوران "به تعقیب نشر گزارش سازمان عفو بین المللی در مورد 

 طالبان " ارگ ۀاعالمی اساس شدند، بر مرتکب "قندز شهر در شان ۀحاکمیت سه روز

 به دست مردم، میان در ترس و رُعب ایجاد بر عالوه "شان افگن دهشت همکاران و

 که است آمده ۀاین اعالمی در .زدند شهر آن نظامی و ملکی افراد ۀسران خود کشتار

 آزاد حبس از را جنایی زندانیان کردند، «تجاوز نیز مردم عزت و ناموس بر» طالبان

زندانیان زن مورد تجاوز »المللی حاکی از آنست که طالبان گزارش عفو بین .کردند

ارگ اذعان داشته « جنسی و لت و کوب قرار گرفته و تعدادی از آنان را با خود برده اند.

که طالبان در قندز، اموال مردم را غارت و تعداد از ساختمان های دولتی از جمله رادیو 

ه نقل عفو بین المللی ب و تلویزیون و نهادهای تعلیمی و تحصیلی را به آتش کشیدند.

تجاوز جنسی گروهی و تالشی خانه  های گروهی،شاهدان گزارش داده است که قتل از

آقای هاشمی به  مرتکب شده اند. شهرقندز به خانه، بخش از اعمال است که طالبان در

دهد بررسی های ابتدایی کمیسون خاص ارگ نشان می»: رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
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براساس  «و به تجارت مردم صدمه وارد شده است. که مال مردم چور و چپاول شده

حکومت افغانستان  موجود است و نیز بررسی های ابتدایی سلسله اتهامات دیگر

عفو بین المللی به  کمیسیون ویژه را ایجاد کرده تا اتهامات را مورد بررسی قرار بدهد.

اعضای زن »جویان طالبان گشهر قندز نوشته است که جن نقل از فعاالن محلی در

خانواده ها را مورد تجاوز جنسی قرار دادند و سایر اعضای خانواده به شمول مردان و 

المللی به نقل از یکی از خویشاوندان یک زن گزارش عفو بین« اطفال را کشته اند.

به صورت گروهی   بود در شفاخانه مصروف کار زنان را که ،نوشته است که طالبان

را به قتل رساندند، زیرا آنان خدمات باروری را  قابلهیک چنان همتجاوزجنسی کردند و 

بر اساس این گزارش، طالبان، با استفاده اطفال  کردند.برای زنان شهر قندز، فراهم می

این بر تالش داشتند تا تالشی خانه ها را انجام داده و به سایر اهداف شان نایل آیند.

جویان طالبان نزدیکان  جنگ»دهد زارش میاساس فعاالن محلی، عفو بین المللی گ

فرماندهان پولیس و سربازان افغان به ویژه پولیس محلی را مورد تجاوز جنسی قرار 

همین  در« .کردند چپاول را شان های خانه و کشته شان اطفال ۀداده، و آنان را برعالو

ح و جسد مجرو ۴۶۶ ،دهد در جریان پنج روزحال، وزارت صحت افغانستان گزارش می

 .بودندها انتقال داده شده نفر به شفاخانه ۶0
 

 شده اند« جنایت جنگی»ولسوالی شیندند هرات مرتکب  گروه طالبان در :ه 

های خودی طالبان غیرنظامی در درگیری ۸0گویند که حدودهای محلی هرات میمقام

 در نیز سربی جسد چندین ها،مقام این ۀولسوالی شیندند تیرباران شده اند. به گفت در

 ولسوالی پیدا شده است. این

 شیندند را در های درگیربریده شدن جمعی اعضای گرو سر تیرباران و های محلی،مقام

که به ( 139۴)به نقل از سایت سازمان عفو بین الملل:  خوانده اند« جنایت جنگی»مصداقی از 

گویند که پس از شکست میگان شیندند بزرگان و باشند  شماری ازتأئید این خبر 

گان دی غیرنظامیان هجوم برده و باشنهاخوردن گروه مالننگیالی، افراد مالصمد به خانه
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ورمحمد ظریفی، عضو پیشین شورای والیتی هرات و یکی ن باران کرده اند. محل را تیر

ی هاپوش با پرچم که افراد نقاب گفته بود وطندار  سالمرادیوی از بزرگان قومی به 

سیاه، به روستاهای تحت کنترل مالننگیالی یورش بردند و مردم محل را مورد آزار و 

  .ه بودنداذیت قرار داد
 

 کشتارهای دسته جمعی غیرنظامیان در روستای میرزا اولنگ  عام وقتل :و

یکی که جنایت دردناک که با همکاری مشترک طالبان و داعش روستای میرزا اولنگ 

باشد، گروهای و استراتژیک ولسوالی صیاد والیت سرپل می از روستاهای مهم

تروریستی طالبان و داعش در اقدامی هماهنگ در ساعات پایانی شب حمالت تهاجمی 

ساعت درگیری این منطقه را تصرف  ۴۸را از منطقه شمالی میرزا اولنگ آغاز و پس از 

در این جنایت ظالمانه  .(139۶)به نقل از خبرگزاری صدای افغان)آوا( ماه اسد  کردند

 غیر 50های طالبان و داعش پس از حمله به منطقه میرزا اولنگ بیش از تروریست

. برخی بودند خانواده دیگر را گروگان گرفته 150باران کرده و بیش از  نظامی را تیر

نفر را  50 این از برخی  های طالبان و داعشها حاکی از آن است که تروریستگزارش

. شخصی بنام غضنفر که در گذشته عضو کردند تیر باران را دیگر دند و برخیسر بری

داند، مسیر فرار مردم را در دره پایینی گروه طالبان و فعالً خود را منسوب به داعش می

کند. افراد مسلح تحت فرمان غضنفر مردان، زنان، منطقه میرزا اولنگ مسدود می

ترین شکل ممکن  دستگیر کرده و به وحشیانه ساالنی در حال فرار راکودکان و کهن

ای را سالخی کرده و تعدادی را هم پس ای را سر بریده اند، عدهعده ؛رسانندبه قتل می

اند. نیروهای غضنفر پس از قصابی مردم، ها به پایین انداختهاز به رگبار بستن از دره

 نیز به بودند آمدهیکانشان آنانی را که در جریان روز برای تحویل گرفتن جنازهای نزد

باره این فاجعه تروریستی  والی والیت سرپل در "وحدت"محمد ظاهر .است بسته رگبار

محاسن سفیدان  های این رویداد زنان و کودکان واعالم کرد که در میان کشته شد

جویان داعش و طالب  وجود دارند. ظاهر وحدت درباره این موضوع نیز خبر داد که جنگ
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کمیسیون مستقل  اند.ها را نیز به آتش کشیدهورود به منطقه، مساجد و منبرپس از 

ای این کشتار را به شدت محکوم کرد و از آن نیز با نشر اعالمیه حقوق بشر افعانستان

شنیع، وحشیانه، »عنوان جنایت جنگی نام برد و خواستار آن شد که عامالن این اقدام  به

 دست عدالت سپرده شوند.به « غیرانسانی و غیرقانونی
 

حوزه صالحیت محکمه بین  جنایات ادعایی واقع درگفتارپنجم: 

 المللی جزایی

با حفظ حقوق مربوط به دیگرجنایات ممکن واقع  اساس اطالعات قابل دسترس و بر

خالل این تحقیقات  تواند درالمللی جزایی که میحوزه صالحیت محکمه بین در

ی برای این باور وجود دارد که حداقل جنایات علیه بشریت شناسایی شود مبنای معقول

محرومیت  (، زندانی کردن یا دیگر article 7 (a()1ذیل به وقوع پیوسته: قتل )ماده )

(، ایذاء واذیت یک گروه یا یک article 7( e()1ماده )سم های جدی از آزادی ج

جنایات  ( وarticle 7( h()1جمعیت قابل شناسایی به دلیل سیاسی یا جنسیتی )ماده )

(، توهین به کرامت article 8(  i()c()2صورت گرفته است. قتل: )ماده ) جنگی زیر

(، article 8( ii()c()2خفت بار ماده ) و آمیز الخصوص رفتار تحقیرذاتی شخص علی

( حمالت عمومی علیه article 8( i()e()2نظامیان )ماده ) حمالت عمدی علیه غیز

های ایجاد صلح )ماده ای متضمن دستیاری بشردوستانه یا مأموریتپرسونل یا اشی

(iii()e()2 )article 8ماده) (، حمالت عمومی علیه اشیای مورد(حفاظتiv()e()2)( 

article 8، دیگر تجاوز و ( ماده( انواع خشونت جنسیvi()e()2)article 8 ،)دمت خ

انزده سال )ماده پ از اطفال کمتر اجباری یا سربازگیری یا استفاده از

(cii()e()2)article 8یک جنگنده طرف  کشتن یا زخمی کردن خیانت آمیز (، و

 ( می باشد.article 8(vii()e()2مخالف )ماده )
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 ی ارتکابی جنایات مورد ادعاییهانامک: الف

قلمرو افغانستان به وقوع  والیت در 3۴ هریک از برحسب گزارشات ادعا جنایات فوق در

خشونت مرتبط با برخورد  هلمند با حد زیادی از رسد که قندهار ونظرمیه است. بپیوسته 

 این جنایات بوده است. در از هروالیت دیگری متأثیر مدت زمان ذیربط بیش از در

جنوب  محدود به مناطق واقع در اًشورش اکثر م200۸تا  2003های که طی سالحالی

های مسلح ضد دولت نفوذ گرو م2009ل سا جنوب شرقی افغانستان بوده است، از و

 و نیز برخی «لوگر الخصوص وردک وعلی»والیات اطراف کابل  خود را به برخی از

فاریاب و  الخصوص قندز، بغالن، بدخشان، بلخ، علی» .اند داده توسعه شمالی والیات

« لنزدیکی کاب»پایگاه هوایی بگرام  محابس نظامی ایاالت متحده آمریکا در« جوزجان.

 سراسر شش والیت جنوب شرقی افغانستان ایجاد شد. در نیز و

المللی باشد، محکمه بینجمله کشورهای عضوی معاهده می که افغانستان ازجایآن از

مورد کلیه جنایاتی که  ملیت متهمین صالحیت خود را در از تواند قطع نظرجزایی می

افغانستان به وقوع پیوسته است احراز قلمرو  در م2003تاریخ اول ماه می  حسب ادعا از

برعالوه حسب ادعا تعدادی محدودی جنایات ادعایی وابسته به برخورد های  کند.

لیتوانیا که دول عضو معاهده  پولند، رومانیا و کشور قلمرو مسلحانه افغانستان در

چارچوب  که این جنایات حسب ادعا دریآنجا از باشند، صورت گرفته است.می

ارتباط با آن صورت گرفته این جنایات به اندازه  در افغانستان و ای مسلحانه دربرخورده

 گردد.کافی با وضعیت حاضر مرتبط بوده و در داخل حدود آن واقع می
 

 مدت زمان ارتکاب جنایات ادعایی :ب 

افغانستان به وقوع پیوسته  قلمرو در م2003تاریخ اول ماه می جنایاتی که حسب ادعا از
زیرا  ؛گرددالمللی جزایی واقع میمحدوده صالحیت محکمه بین در «دلیل زمان»به 

معاهده به  سند الحاق را به معاهده رم سپرده و م2003فبروری  10یخ رافغانستان به تا
 مورد جنایاتی که حسب در آمد. برای افغانستان به اجراء در م2003یخ اول ماه می رتا

 قلمرو دیگر ارتباط با آن در در افغانستان و در چارچوب برخورد مسلحانه ادعا در
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مورد  در م2002کشورهای عضو به وقوع پیوسته، معاهده به تاریخ اول جوالی 
مورد لیتوانیا به مورد اجراء  در م2003به تاریخ اول اگست  رومانیا و کشورهای پولند و

 درآمد.

نماید نه تنها الحیت میبرای آن کسب ص« رادادس» براین اساس، وضعیتی که سارنوال 

 افغانستان به وقوع پیوسته در در م2003تاریخ اول ماه می  جنایاتی را که حسب ادعا از

های شود که با جنگچنین شامل جنایاتی ادعایی دیگری میگیرد، بلکه همبرمی

 تاریخ اول از کافی مرتبط با وضعیت افغانستان بوده و ۀندازه اافغانستان و ب مسلحانه در

 دول عضومعاهده به وقوع پیوسته است. قلمرو دیگر در م2002جوالی 
 

 افراد یا گروهای درگیر) گروهای ضد دولت( :ج 

خالل مدت زمان ذیربط توسط دفترسارنوالی به عنوان  جنگ مسلحانه در افغانستان در

 و المللی آیسافجنگ غیربین المللی بین دولت افغانستان با پشتیبانی قوای امنیت بین

های مسلح غیردولتی گرو و« قوای حامی دولت»یک طرف  قوای ایاالت متحده از

  محسوب شده است.« های ضد دولتگرو» طرف دیگر الخصوص طالبان ازعلی

دهد زیرا این نمی ریبین المللی این جنگ را تغی المللی ویژگی غیر مشارکت قوای بین

تأسیس و وارد   م2002جون  19که به تاریخ دولت انتقالی افغانستان  قوا به پشتیبانی از

ن نموده است که مبنای معقولی برای یهای دفترسارنوالی تعینتیجه بررسی در شدند. کار

المللی حوزه صالحیت محکمه بین دارد که حد اقل جنایات ذیل که در  این باور وجود

جنایات جنگی  و جنایات علیه بشریت گردد، به وقوع پیوسته است.( واقع میIccجزایی)

جنایات جنگی  گروه شبکه حقانی وابسته به آن صورت گرفته و توسط اعضای طالبان و

ط منسوبین سخشونت جنسی تو حرمتی نسبت به کرامت ذاتی شخص وشکنجه، بی

چنان جنایات هم و« ان دی اس وآ ن پی»الخصوص علی قوای امنیت ملی افغانستان،

انواع دیگرخشونت  و تجاوز کرامت ذاتی شخص وحرمتی نسبت به جنگی شکنجه، بی

توسط  قلمرو افغانستان و جنسی توسط منسوبین قوای مسلح اباالت متحده آمریکا در
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دول  قلمرو دیگر هم در افغانستان و های مخفی هم درگادر بازداشت (CIA)منسوبین 

چنان دفترسارنوالی هم رخ داده است.م 200۴و م2003های طی سال اًمعاهده عمدت عضو

افغانستان را بررسی نموده  المللی درادعا های مربوط به دیگرجنایات قوای مسلح بین

« یونما»افغانستان  مدت مأموریت امداد سازمان ملل متحد در که م2009سال  از است،

مرگ افراد  مورد 1۸20 اًنظامیان نمود، تقریب سیستماتیک شروع به ثبت تلفات غیر بطور

 یرنظامی را ثبت نموده است.غ
 

 المللی جزاییحیطه صالحیت محکمه بین دالیل شمولیت جنایات فهرست شده در :د  

مورد جنایاتی که حسب ادعا گروهای مسلح  دفترسارنوالی اطالعات قابل دسترس را در

چارچوب برخورد مسلحانه  های وابسته به آن درگرو الخصوص طالبان وعلی ضد دولت و

های مسلح افغانستان مرتکب شده اند بررسی کرده است. طبق این اطالعات گرو در

 اً تقریب نیز نظامی و مرگ افراد غیر 1۷000مسئول بیش از  م2009سال  ضد دولت از

تاریخ اول ماه می  افراد غیرنظامی با هدف قبلی بوده اند. از عمدی از کشتار ۷000

ددی نسبت به اشیاء مورد حفاظت سب ادعا حمالت متعحگروهای شورشی  م2003

های ناسازم ها وها، مساجد وحسینیهغیرنظامی، شفاخانه دولتی و کاتب، دفاترممنجمله 

 رخط مشی خود را مبنی برحمله ب اًرهبری طالبان صراحت بشردوستانه وارد نموده اند.

فتاوی، بیانات  وایح ولاسناد رسمی صادر شده توسط رهبری طالبان مانند  غیرنظامیان در

کردند غیرنظامیان خاصی هدف اصلی گویان طالبان که ادعا میرسمی مأموران یا سخن

 نظامیان که باید کشته یا دستگیر های رسمی غیرفهرست در نیز یک حمله بوده اند و

گروهای  مبنای معقولی برای این باور وجود دارد که طالبان و شدند، اعالم کرده است.می

 article( a()1آن مرتکب این جنایات علیه بشریت شده اند: قتل )ماده ) وابسته به

جنسی  اذیت علیه هرگروه یا جمعیت قابل شناسایی برمبنای سیاسی و ایذاء و (، و7

یا  حمله وسیع و (، این جنایات حسب ادعا به عنوان بخشی ازarticle 7(e()1)ماده )

های یا واحد پشتیبان دولت افغانستان و شدهمی سیستماتیک علیه غیرنظامیان که تصور
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متضمن ارتکاب اعمال خشونت  یدولوژی طالبان بوده وا یا مخالف حکومت و خارجی و

 دولت افغانستان و مشی رهبری طالبان برای اخذ قدرت از خط و بار متعدد به پیروی از

است. طریق اعمال شدت عمل مرگ آور بوده  نظام اعتقادات خود از تحمیل حکومت و

افراد وابسته آنان قرار گرفته  دختران مورد حمله  عمدی طالبان و الخصوص، زنان وعلی

درس، و  تحصیل ازچنان و هم کشتار طریق ارعاب، تهدید به مرگ، آدم دزدی و یا از

 کارهای عمومی جلوگیری نمایند. یا شرکت آنان در و کار

طالبان  م2003تاریخ اول ماه می  که از چنان مبنای معقولی برای این باور وجود داردهم

چارچوب یک برخورد مسلخانه  های وابسته به آن جنایات جنگی زیر را درگرو و

(، حمالت عمدی به article 8( i()c()2المللی مرتکب شده اند: قتل )ماده )غیربین

 (، حمالت عمدی به پرسونل امورarticle 8( i()e()2جمعیت غیرنظامی )ماده )

(، حمالت عمدی به اشیای مورد حفاظت  article 8(iii()e()2وستانه )ماده )بشرد

پانزده سال یا  (، خدمت اجباری یا سربازگیری اطفال زیرarticle 8 (iv()e()2)ماده )

 کشتار ( وarticle(vii()e()2)ماده ) مخاصمات  ها برای شرکت فعال درآن استفاده از

(. این article 8(ix()e()2) ماده) مخالف ۀجنگندیک  یا زخمی نمودن خیانت آمیز

برنامه یا خط مشی به وقوع پیوسته  به عنوان بخشی از مقیاس وسیع و جنایات جنگی در

ون یکمیس ون مستقل حقوق بشرافغانستان، یوناما ویجمله کمیسری منیمنابع کث است.

در مورد رایج  م2013سال  س جمهور افغانستان درئیحقیقت یاب منصوب شده توسط ر

 محابس دولت افغانستان گزارش داده اند: بودن شکنجه در

دهد که منسوبین  اطالعات قابل دسترس مبنای معقولی برای این باور به دست می

ظالمانه  رفتار قوای امنیت ملی افغانستان مرتکب جنایات جنگی ذیل شده اند: شکنجه و

نسبت به کرامت ذاتی شخص متعاقب (،تعرض article 7 (i()c()2به موجب )ماده )

( article 8(vi()e()2خشونت جنسی موجب )ماده ) ( وarticle 8(ii()c()2)ماده )

 ؛مقامات دولتی که حسب ادعا زندانیان مرتبط با برخورد را مورد شکنجه قرار داده اند
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 اردوی ملی افغانستان و نیز ریاست امنیت ملی، پولیس ملی افغانستان و مشتمل بر

اعمالی که منسوبین قوای مسلح ایاالت متحده آمریکا  باشد.ولیس محلی افغانستان میپ

سازمان مرکزی اطالعات سی آی ای حسب ادعا مرتکب شده اند. براساس اطالعات  و

تاریخ اول ماه می  دهد که ازقابل دسترس مبنای معقولی برای این باور بدست می

ه آمریکا این جنایات جنگی را مرتکب شد منسوبین قوای مسلح ایاالت متحد م2003

حرمتی نسبت به کرامت (، بیarticle 8(i()c()2ظالمانه )ماده ) رفتار اند: شکنجه و

خشونت جنسی )ماده  انواع دیگر و تجاوز ( وarticle 8(ii()c()2ذاتی شخص )ماده )

(vi()e()2)article 8المللی (. این جنایات درچارچوب یک برخورد مسلحانه غیربین

به وقوع پیوسته است. برعالوه اطالعات قابل دسترس مبنای معقولی برای این باور 

این جنایات جنگی  (آ یسی آ)منسوبین  م2002تاریخ اول جوالی  آید که ازبدست می

(، تعرض نسبت article 8(i()c()2ظالمانه )ماده ) رفتار را مرتکب شده اند: شکنجه و

انواع دیگرخشونت جنسی )ماده  و تجاوز و (،article (iii()c()2) )ماده به کرامت ذاتی

(vi()e()2)article 8المللی (. این جنایات درچارچوب یک برخورد مسلحانه غیربین

الخصوص هم دیگردول عضو معاهده صورت گرفته است. علی قلمرو افغانستان و هم در

 طیدهد که عمدتآ اطالعات قابل دسترس مبنای معقولی برای این باور بدست می

قربانیان  میان تعداد بیشتری از که از»فرد زندانی  5۴اقل  حد م200۴ و 2003های سال

ظالمانه،  قلمرو افغانستان مورد شکنجه، رفتار در« گزارش شده انتخاب شده بودند

یا خشونت جنسی قرار گرفتند.  حرمتی نسبت به کرامت ذاتی شخص، تجاوز وبی

دهد که عمدتآ هم چنین مبنای معقولی برای این باور بدست میاطالعات قابل دسترس 

قربانیان گزارش شده  شتری ازیمیان تعداد ب حد اقل فرد زندانی )که ازم  200۴ و 2003

سایردول  قلمرو افغانستان و انتخاب شده بودند( توسط منسوبین سی آی آ در

حرمتی نسبت به ظالمانه، بی رمورد شکنجه، رفتا« پولند، رومانیا ولیتوانیا»عضومعاهده 

اطالعات قابل دسترس  یا خشونت جنسی قرارگرفتند. و کرامت ذاتی شخص، تجاوز
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 افغانستان و های مسلحانه درچارچوب برخورد دهد که این جنایات ادعایی درنشان می

الخصوص آن جنایات حسب ادعا علیه زندانیان  ط با آن صورت گرفته است. علیاارتب در

ها یا با آن یا القاعده بوده و رفته منسوبین طالبان وبا برخورد که گمان میمرتبط 

قانون  م200۷سال  پارلمان افغانستان در همکاری داشته اند، صورت گرفته است.

قانون عفوعمومی » آمد. به مورد اجراء در م2009سال  عفوعمومی را تصویب کرد که در

المللی انی یا هیچ استثنایی برای جنایات بینگونه محدودیت زم بدون هیچ« ثبات ملی و

هایی گروه آن افراد و "جملههای درحال جنگ منونیت حقوقی را برای کلیه طرفئمص

 اً اخیر. کندبینی میپیش شناسد ومی "مخالف دولت اسالمی افغانستان است که هنوز

موجب معاهده ه دولت افغانستان نسبت به تقویت ظرفیت جهت ایفای تعهدات خود ب

المللی اقدام نموده تعقیب جنایات توسط محکمه جنایی بین تسهیل تحقیقات ملی و رم و

قانون یا کود طرزالعمل جنایی  م201۴سال  الخصوص، دولت افغانستان دراست. علی

معاهده رم را از قوانین موضوعه مربوط به  جمله جنایات مندرج دررا تجدید کرده تا من

جنایات مندرج »اً صریح حال حاضر را که در کود جزاچنان ثنی نماید. هممرور زمان مست

عنوان مسئولیت در دسترس قرار همسئولیت ارشد را ب معاهده روم  را تلفیق کرده و در

باتوجه به اطالعات دسترس، دفترسارنوالی بررسی نموده  «دهد ترویج نموده است.می

 رتباط با جنایات ادعایی که اعضای طالبان وا در ای که این دفتراست، دعاوی بالقوه

ذیرش بوده بدین پحال حاضرقابل  ها مرتکب شده اند درگروهای مسلح وابسته به آن

المللی جزایی وجود محکمه بین گونه تعارض صالحیتی بین افغانستان و معنی که هیچ

جنایات علیه بشریت طی مدت زمان طوالنی  دامنه جنایات جنگی و چون شدت و ندارد.

میان همه طرفین جنگ،  گیرد، دامنه وسیع مرتکبین درمی افغانستان صورت گرفته و در

مسئولیت به سطح ملی  امکانات محدود برای بازخواست و کارانه، وتکراری جنایت رفتار

وم معاهده هدف مفه مأموریت سارنوالی و پرتو همه موید شروع تحقیقات است. که در

ای را روم، دفترسارنوالی براساس اطالعات قابل دسترس هیچ دلیل قابل مالحظه

 .تحقیقات نتواند باعث اجرای عدالت شود بیند که آغازنمی
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 نتیجه گیری

های تضمین احترام به حقوق کاران جنگی یکی از روشمحاکمه و مجازات جنایت    

 م19۴9های ژنو ها مطابق کنوانسیوندولت و از جمله تعهداتی است که بشردوستانه

ای از المللی کیفری روند تازهاند. مخصوصاٌ پس از تصویب اساسنامه دیوان بینپذیرفته

انگاری الملل و جرمها برای انطباق حقوق داخلی با موازین حقوق بین تالش دولت

 باشد، آغازمیالمللی که در صالحیت این دیوان م بینیجنایات جنگی به عنوان جرا

 است.گشته

المللی خود، احتمال الحاق های مختلف حقوقی ناشی از تعهدات بینبا توجه به ضرورت

و مستندات فقهی « نفی سبیل»بندی به اصل  المللی کیفری در عین پایبه دیوان بین

های سیاسی مبتنی بر تجربیات سابق کشورهای در زمینه جنایات جنگی و نیز ضرورت

الزم  الملل،خصوص حقوق بین و سیاست های پیشنهاد شده برای نظام دراسالمی 

حقوقی خود های این زمینه کاستی که درگام مفید برداشته هم  افغانستان. دولت است

نسبت به تقویت ظرفیت جهت ایفای تعهدات  که ،اصالح و تکمیل نموده است را

ب جنایات توسط محکمه تعقی تسهیل تحقیقات ملی و موجب معاهده رم وه ب یشخو

قانون یا کود طرزالعمل جنایی را  م201۴سال  در. و المللی اقدام نموده استجنایی بین

معاهده رم را از قوانین موضوعه مربوط به  تجدید کرده تا منجمله جنایات مندرج در

جنایات مندرج »اً حال حاضرصریح را که در کود جزاچنان مرور زمان مستثنی نماید. هم

مسئولیت ارشد را بعنوان مسئولیت در دسترس قرار  معاهده روم را تلفیق کرده و در

 «.دهد ترویج نموده استمی

 2۴ماده  1شورای امنیت سازمان ملل که براساس بند  نگارنده از پایان این نوشتار در

 را به عهده دارد و« امنیت بین المللی مسئولیت اولیه حفظ صلح، و»منشور ملل متحد 

مورد  که دری همان طور مجمع عمومی این سازمان، امید دارد که دوگانه عمل نکنند و

کاران جنگی مورد جنایت یوگوسالوی سابق وروندا عمل کردند در کاران درجنایت

المللی دادگاه بین عمل جدی کنند. الزم است جنایت کاران جنگی را در افغانستان نیز
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به جا است که سخن را به این  ها بگیرند وگناه را ازآنتقاص افراد بی محاکمه نمایند و

حقوق اقصین ن، جانیان و همه مرتکبان» م که:یجمله سازمان عفو بین المللی خاتمه ده

به هیچ یک  و پاسخ گو باشنداعمال خویش  برابر بشرنسبت به مردم افغانستان باید در

 «.شوندمعاف  فرار و یا مجازات از ه وکیفر باقی ماندکه بیها نباید اجازه داده شود آن از
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 تأملی در سرقفلی
 

 1مژگان گنجی                                                    

 چکیده

 توان در عرف جستجو کرد. سرقفلی حقی است که از راهروح نهادی بنام سرقفلی را می

گردد توافق ارادی و با پرداخت وجه یا از طریق اسقاط حقی دیگر، برای مستأجر ایجاد می

 گردد.و حق متذکره به هنگام تخلیه به نرخ روز تقویم می

ای، کتابخانه –در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی 

دریافت گردد. در نهایت به این  نهاد سرقفلی بررسی و جایگاه آن در حقوق افغانستان

؛ در حقوق افغانستان با وجود که در دادگاها مورد رسیدگی قرار نتیجه نایل شدیم

گیرد، تعریفی از سرقفلی بیان نشده است. اما باید تأکید کرد که عدم ارایه تعریف به می

ی از قانون مدنی یک 2دهد؛ چون ماده این معنا نیست که سرقفلی را اثر حقوقی نمی

آید که کند که با مراجعه در عرف به دست میمنابع حقوق افغانستان را عرف بیان می

ینه ـاما قواعدعمومی در این زم ی برخوردار است. در افغانستانسرقفلی از جایگاه ویژه

قواعد سرقفلی افغانستان،  5مطابق ماده گردد. وجود دارد که در دادگاها به آن استناد می

واند در عقد متریلی)اجاره طوالنی مدت( دکان را به غیر، کرایه بدهد، تمستأجر می

 که در مدت اعتبار قرارداد اولی باشد.مشروط بر این

 دانان این امر را پذیرفته اند که سرقفلی بدون عقد اجاره قابلیتقریب به اتفاق حقوق

 توان گفت کهمیدر نتیجه پس،  حرفی به میان آورد ز آنشود اطرح را ندارد و نمی 

 باشدسرقفلی یک حق مالی و غیر منقول تبعی می 

 عقد اجاره.عرف، واژگان کلیدی: سرقفلی، موجر، مستأجر، 

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

در قدیم وقتی شخصی ملکی را از مالک ؛ گرددمی های دور برداستان سرقفلی به سال

بازکردن قفل مبلغی را جدای از اجاره به مالک بابت  کرد،آن برای کار اجاره می

پرداخت که از آن زمان تا کنون عنوان سرقفلی را به این معامالت اختصاص داده می

سرقفلی ملک  که ملک خود را واگذار کند،سرقفلی یعنی مالک مغازه بدون این، پس اند.

اساس این قرارداد  بر کند وشرایط خاص به فردی واگذار می ی ماهیانه بارا با اجاره

حق استفاده از مغازه و کسب و  بدون مالکیت در اعیان یا زمین مغازه،مالک سرقفلی 

تواند این حق را برابر شرایط مقرر بین خود و آورد و میجا را به دست میکار در آن

گویند تاجری در عرف بازار نیز وقتی می مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار نماید.

 یه کرد و به دیگری واگذار نمود.سرقفلی مغازه اش را فروخت یعنی آن را تخل

گیرد و به جا سرچشمه  میبا این وجود، سرقفلی بیشتر چهره عرفی داشته و از آن 

اساس نیاز جامعه و کثرت کاربرد، جامه حقوقی را نیز بر تن کرده است. در مورد اهمیت 

چرا که هر چند که در حقوق افغانستان بازتاب چندان نیافته  شدتوان منکر این نهاد نمی

است و اما در عرف مردم، کامالً مشهود است. در این تحقیق در صدد بیان یک مفهوم 

واضح از این نهاده بوده و سعی می ورزیم مباحث مهم مربوطه را نیز در قالب چند گفتار 

 شرح دهیم.

 

 پیشه و تجارتگفتار اول: مفهوم سرقفلی و حق کسب، 

دانان تعریفی واحدی از سرقفلی و حق کسب، هرچند که در تعدادی از نظریات حقوق

یابیم و اما با اندکی تأمل می بینیم که این دو نهاد از هم متفاوت پیشه و تجارت می

 اند؛ به همان خاطر نیاز است تا این دو مفهوم را از هم تفکیک نماییم.
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 الف: مفهوم سرقفلی

 توان تعریف واحددر مورد مفاهیم دیگر نیز معمول است؛ از سرقفلی نیز نمی کهطوری

هم به بیان نظریات در رابطه با مفهوم عرفی و را ارایه کرد ولی با آنی و اقناع کننده 

 پردازیم.اصطالحی سرقفلی می
 

 مفهوم عرفی -1

وضع نشده جا که در حقوق افغانستان، قانون مشخص در رابطه با سرقفلی از آن

 2تواند به عنوان منبع برای ارایه مفهوم سرقفلی باشد. ماده است؛رجوع به عرف می

 یکی از منابع نظام حقوقی افغانستان را  عرف میداند. 1قانون مدنی

دهند: دانان با تمسک به عرف از سرقفلی چنین تعریفی به دست میتعدادی از حقوق

ملک به مستأجر خود، حق استمرار را در  سرقفلی عبارت از عقدیست که صاحب یک»

استفاده از همان ملک، در بدل یک مبلغ معین برای یک بار عالوه بر کرایه ماهوار  داده 

 (.2: 13۸5شمس، ) «دهدو می

آنچه که در عرف افغانستان معمول است؛ موجر با درنظر داشت موقعیت و ویژگی های 

بها  ی بر دریافت اجارهمنعقد گردد، عالوه که قرار است عقد اجارهملک اش، در زمانی

نماید که با این وصف، مستأجر هذا از بابت تأدیه مبلغی را به عنوان سرقفلی دریافت می

کند. این یک نوعی از سرقفلی پیدا می 2چنین یک مبلغی نسبت به سایرین، حق تقدم

نماید اما گاهی اوقات مستأجر ملکی را که از  موجر بود که موجر از مستأجر دریافت می

خواهد قبل از ختم مدت اجاره، به درخواست موجر به شخص اجاره گرفته است؛ می

                                                             
محكمه  ه حنفي شريعت اسالم موجود نباشد،در موارديكه حكمي در قانون و يا اساسات كلي فق - 1

كه عرف مناقص احكام قانون يا اساسات نمايد، مشروط بر اينمطابق به عرف عمومي حكم صادر مي

 .عدالت نباشد

تقدم، عبارت از برتري است كه قانون براي حق معين به اساس قانون مدني افغانستان:  ۲۳۸۶ماده  -2

 .گرددنمايد. حق برتري به اساس حكم صريح قانون ثابت ميوصف آن حكم مي
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نماید که در میگونه موارد نیز مبلغی را به عنوان سرقفلی  اخذ ثالث اجاره بدهد. در این

 نامند که در حقیقت همان اصطالح سرقفلی است.را  حق التخلیه میعرف آن

 

 مفهوم اصطالحی -2

رو هستیم. قبالً هم یاد آور شدیم که در مورد تعریف سرقفلی با دیدگاهای متفاوتی رو به

بگیریم. بینیم که تا نظریات  متخلفی را به بیان برای رسیدن به یک تعریف واحد نیاز می

حق پیشه و کسب با سرقفلی واگذار »در فرهنگ معین در ذیل واژه سرقفلی آمده است: 

تواند بدون تسویه حساب سرقفلی، گردد و مالک نمیای هم تعیین میشود و اجارهمی

 : ذیل واژه(.13۸۷معین، )«ملک خود را بفروشد

ولی است که مستأجر سرقفلی پ»نویسد: دانان در تعریف سرقفلی مییکی از حقوق 

چنین دهد و همثانی)به معنی اعم( به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره، بالعوض می

است و عنوان در  1دهد. این وجه از مصادیق دارایی نامرییمستأجر اول به مالک می

که ناشی از جمع آوری مشتریان و کار کردن مستأجر آمد اتفاقی را ندارد به شرط این

را با گرفتن پولی به نام سرقفلی به اجاره سازد و آناال مالکی که مغازه میباشد و 

جعفری )«گیرد.دهد، این پول جزء در آمد محسوب شده و مالیات به آن تعلق میمی

 (.35۶: 13۸5لنگرودی،

سرقفلی وجهی است که مالک محل تجارتی » و همین طور تعدادی به این باور اند که

گیرد تا محل را به اجاره دهد و یا مستأجری که در آغاز عالوه بر اجوره، از مستأجر می

حق انتقال به غیر را دارد و به موجر سرقفلی پرداخته، در قبال انتقال نفع به مستأجر 

و یا مستأجری که به موجب شروط ضمن عقد، امتیازاتی  کنددست دوم؛ دریافت می

دارد که مانع از تخلیه عین مستأجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیاز و 

                                                             
چاپخانه وزارت اطالعات و فرهنگ ايران در تعريف دارايي اساسنامه شركت سهامي  ۲۹ماده  -۱

نامريي مي نويسد: آن قسمت از دارايي شخص كه خارج از رديف محسوسات باشد: مانند حق 

 سرقفلي ، حق خيار، حق شفعه .
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. سرقفلی امتیازی (۶۸: 1390حسینی نیک،)«گیرداسترداد مورد اجاره به مالک، از وی می

 تالش خود در جلب و جذب است که مستأجر متصرف به نسبت حقی که در اثر کسب و 

 - دکان – محل کار مشتری دست یافته، نسبت به مشتریان دیگر در اجاره دادن )

 (.۶1: 13۸۴)کاتوزیان،حق تقدم دارد فروشگاه(

دارد: هرگاه مالک، ایران بیان می 13۶۷قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ۶ماده 

ند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از تواملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می

تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری چنین مستأجر میمستأجر دریافت نماید. هم

که حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آن

 در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

 توان به عنوان سرقفلی  برشمرد:تعاریف باال موارد زیر را میبا در نظر داشت 

وجهی که موجر در ابتدای انعقاد عقد اجاره با توجه به کیفیت مکانی و زمانی مال  -1

 شود.مورد اجاره از مستأجر خواستار می

گونه است که مستأجر اولی به دلیل صفات و مختصات در اجاره باطنی نیز همین -2

نماید. البته قابل ذکر است در جاره از مستأجر جدید، سرقفلی دربافت میمال مورد ا

ی باطنی صحیح است که شرط قایم به شخص نشده باشد و اال بر طبق صورتی اجاره

 قواعد عمومی مدنی، باطل خواهد بود.

بعضاً هم به عنوان حق التخلیه عین مستأجره، مستأجر از موجر سرقفلی دریافت  -3

 این در مواردی است که اجاره طوالنی مدت باشد. نماید ومی

دانان قرارگرفته این است که حق اولویت مستأجر در چه که مورد تأکید حقوقاما آن

که پولی هم اجاره محل کسب از کارکردهای حق سرقفلی است نه خود سرقفلی. طوری

است نه خود دهد، وسیله ایجاد حق سرقفلی که مستأجر به مالک یا مستأجر سابق می

 (.۷۴: 13۸2) رسول زاده، حق سرقفلی
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 ب: حق کسب، پیشه و تجارت

 ضمن بیان تعریفی مشخص از حق کسب، پیشه و تجارت ، برای روشنی  قسمتدر این 

گیریم تا در مباحث های سرقفلی و این نهاد را به بررسی میبیشتر مهمترین تفاوت

 نشویم.بعدی در شناخت این دو نهاد با مشکل  مواجه 
 

 مفهوم حق کسب، پیشه و تجارت -1

دانان نوشته اند: حقی است که برای مستأجر در تعریف این مفهوم تعدادی از حقوق

کنند ولو بازرگان، پیشه ور و مطلق کسانی که از طریق اجاره محلی، کسب معاش می

یان از که بازرگان نباشند و با سرقفلی فرق دارد؛ چون شهرت مشتری و وجود مشترآن

 (.۶9)همان: عناصر سازنده سرقفلی نیست

مالکیت غیر مادی یا حقی که بر مشتریان دایم و سرمایه » در تعریف دیگر آمده است که

 (.51۶: 13۸۴کاتوزیان، )«است« تجارت خانه

به  تدریجی و که به طور است حقیتوان بیان کرد؛ حق کسب، پیشه و تجارت پس می

از  در نتیجه بعد .آیدتجارت به وجود میو  پیشه، ل کسبمرور زمان برای مستأجر مح

فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد حقی برای او به وجود  کار و که مستأجراین

میزان آن به تعداد مشتری های . گویندآید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت میمی

آن اجاره کند و به  از مالک ای راشخصی مغازه مثالً محل کسب و کار بستگی دارد.

خاطر هکند و ببه علت شهرتی که کسب می فروش فرش دست بافت مشغول شود،

های عالی ی با کیفیت و طرحیهای فرشخوبش با مشتری و ارائه ها و رفتارفعالیت

در مورد مبنای  .گرددیاد می به نام حق کسب و پیشه و تجارتکه شود دارای حقی می

جا که تاجران در ت متفاوتی بیان شده است؛ طبق یک نظر از آناین حق نظریا

نمایند و پس از مدت زیادی در اثر تالش و ارایه خدمات های استیجاری فعالیت میمکان

یابد. به مشتریان دارای شهرت شده و آن مکان از لحاظ جذب مشتری، مرغوبیت می

الش شبانه روزی اش به دست پس بناء، این محبوبیت که این تاجر بر اساس سعی و ت
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گونه که مالک حق دارد؛ از بابت این آورده است نباید نادیده  گرفته شود و همان

جمله ت یک سلسله حقوق برای مستأجر بازرگان نیز مترتب است که از آنبیمحبو

 توان به امتیازی تحت عنوان حق کسب، پیشه و تجارت یاد آور شد.می

تواند نسبت به بازرگان، م که موجرآزادانه هر زمان که بخواهد میاز نگاه دیگر، اگر بپذیری

عقد اجاره را ادامه ندهد و وی را از استفاده از ملک اش با عدم استمرار عقداجاره محروم 

شناسد که از طریق شهرت را به رسمیت نمینماید، در حقیقت یکی از حقوق مکتسبه وی

ها، شخص مستأجر بازرگان نسبت ی از فقهتجاری خود کسب نموده است. به باور بعض

را بیرون تواند بعد از اتمام مدت اجاره، وییاید که موجر نمیبه عین مستأجره حق می

 نماید. 

که مدت اجاره تمام شد، یکی از مکلفیت ها معتقد اند همیناما تعدادی دیگری از فقه

داند. صاحب تحریر الوسیله های مستأجر این است که مال مورد اجاره را به موجر برگر

دکان باشد یا خانه یا غیر  -اجاره نمودن اعیان استیجاری نویسد:میدر باب سرقفلی

که موجر بعد از اتمام اجاره حق شود طوریها موجب حدوث حقی برای مستأجر نمیآن

بیرون کردن او را نداشته باشد و هم چنین طوالنی بودن مدت بقای او و تجارتش در 

محل کسب یا آبرو و قدرت تجارتی او که این دو موجب توجه مردم به محل کسب او 

شود. حقی برای مستأجر بر آن اعیان نمی شوند، چیزی از این امور، موجب پیدا شدن

پس اگر مدت اجاره تمام شود بر او واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تحویل 

حتی تعدادی معتقد اند که در صورت عدم تخلیه،  (۶1۴-۶15:  13۶۸)امام خمینی، دهد 

 گردد.مستأجر غاصب تلقی می

توان نوشت، طوریکه گفتیم ت مییک جمع بندی در مورد حق کسب، پیشه و تجار در

آورند همین حق تقدم یکی از حقوق مکتسبه بازرگانان که توسط شغل شان به دست می

های کشورها به حدی حاد و امتیاز در اجاره محل است. این بحث در بعضی از نظام

تقدم در اجاره دارد و مالک نماید، حقاست که شخص که تجارت خانه تاسیس می
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)تقی را براندکه مستأجر خواهان ادامه فعالیت در آن مکان باشد، ویدر صورتیتواند نمی

 (. 22: 1393زاده، 

 

 های سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارتمهمترین تفاوت -2

 های چشم ده شد که تفاوتـس از ارایه تعریفی واضح و روشن از هر دو مفهوم، دیــپ   

جا به هدف جلوگیری از اطاله کالم فقط به چند این دو نهاد دارند که در این گیری

 گذاریم.تفاوت به عنوان نمونه پرداخته و بقیه را به علم دوستان می

چون مرغوبیت محل و سرفقلی از جمله مختصات عقار است و موضوعات هم -2-1

ها مطرح  بوده و این موقعیت یا کسبه، جلب و جذب مشتری و کیفیت ساختمان در آن

 ی دارند.همه در مشخص نمودن مقدار سرقفلی نقش تعیین کننده

که حق کسب و پیشه و تجارت بیشتر به نوع شغل، مدت و زمان شغل و شرایط در حالی

 شود.مدنظر در قرارداد اجاره تمرکز داشته و مباحث باال، اغلب طرح نمی

اجاره ) میان موجر و مستأجر و یا مستأجر که در ابتدای عقد دیگر تفاوت این -2-2

گردد( مبلغی تحت عنوان سرقفلی  یا به موجر و یا به مستأجر اولی باطنی منعقد می

که حق کسب، پیشه و تجارت در جریان فعالیت تجاری باید پرداخت گردد، در حالی

 شود.حاصل می

که در حق حالی در مورد مشروعیت سرقفلی در فقه اختالفی وجود ندارد در -2-3

 (.12: 1391کسب، پیشه و تجارت اختالف شدیدی وجود دارد) صدقی، 

شناسد، در را به رسمیت میسرقفلی بیشتر از عرف نشأت گرفته و عرف آن -2-۴

 که حق کسب، پیشه و تجارت دارای چنین ویژگی نیست.حالی

که در حالی شودحق کسب، پیشه و تجارت از سوی موجر به مستأجر تأدیه می -2-5

 پردازد.سرقفلی متفاوت است ولی اغلب مستأجر می

برد که به توان به یک نقطه مشترک این دو نهاد نیز پیپس از بیان این تفاوت می

 گیرند.اموال غیر منقول اختصاص دارند و اموال منقول را در بر نمی
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 گفتار سوم: ماهیت سرقفلی

 م مورد ــحاکـود که در مــافغانستان با وج در آغاز بحث اشاراتی داشتیم که در حقوق

گیرد، تعریفی از سرقفلی بیان نشده است. اما به یک نکته باید اشاره رسیدگی قرار می

دهد؛ چون کرد که عدم ارایه تعریف به این معنا نیست که سرقفلی را اثر حقوقی نمی

کند که با مراجعه در میقانون مدنی یکی از منابع حقوق افغانستان را عرف بیان  2ماده 

ی برخوردار است. به همین دلیل برای آید که سرقفلی از جایگاه ویژهعرف به دست می

دانان این قریب به اتفاق حقوق  دانستن چیستی سرقفلی ناگزیر به عرف مراجعه کنیم.

 شود از آنامر را پذیرفته اند که سرقفلی بدون عقد اجاره قابلیت طرح را ندارد و نمی

توان گفت که سرقفلی یک حق مالی و غیر منقول حرفی به میان آورد که در نتیجه می

قبالً هم تعاریفی که از سرقفلی ارایه کردیم (.  1۷0۷: 13۸۸) جعفری لنگرودی، باشدتبعی می

یابد. دریافتیم که سرقفلی نوعی امتیاز است که شخص نسبت به سایرین حق تقدم می

ن بحث که سرقفلی یک حق مالی و غیر منقول تبعی و نوعی برای دریافت جایگاه ای

 کنیم.ه.ش، مراجعه می1355امتیاز است به قانون مدنی افغانستان مصوب 

حقوق مالی را به  ۴۸۴قانون مدنی افغانستان در کتاب دوم تحت عنوان حق، در ماده 

م بندی حق عینی را به اصلی و تبعی تقسی ۴۸5حقوق عینی و شخصی و سپس در ماده 

قانون مدنی افغانستان است  ۴۸۷دهد ماده ی که به سوال ما پاسخ مینموده است. ماده

نماید: حقوق عینی تبعی عبارت است از حقوق مرتب که حق عینی تبعی را تعریف می

 باشد:بر عین ... که منحصر به حقوق آتی می

 حقوق رهن رسمی -1

 حقوق رهن حیازی -2

 حق حبس عین -3

 تصاصحق اخ -۴

 حق تقدم )امتیاز( -5
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قانون مدنی افغانستان این ادعا  ۴۸۷ماده  5توانیم از بند در نهایت به صورت ضمنی می

را که سرقفلی یک حق مالی غیر منقول و تبعی است ثابت نماییم. حق سرقفلی بدون 

شود، پس طبیعتاً باید یک اصل )عقد اجاره( باشد تا این عقد اجاره محقق نمی

لی( به تبع آن به وجود آید. و از جانبی هم این حق به تنهای قابلیت داد و حق)سرقف

ستد را ندارد چرا که به تنهایی مال نیست بلکه به تبع مال مورد اجاره  عنوان مال را به 

 باشد.دهد و مستقل نمیخود اختصاص می
 

 گفتار چهارم: چگونگی تأدیه حق سرقفلی و انتقال آن

زمانی باید حق سرقفلی پرداخت گردد و یا به عبارت ساده تر،  که چیدر مورد این

ا قابل انتقال آیطور تواند که سرقفلی را مطالبه نماید و همینصاحب حق چی موقعی می

دانان مطرح شده  است ها و شیوهای گوناگونی از سوی حقوقبه غیر است یاخیر؟ دیدگا

 پردازیم.که با در نظر داشت ضرورت این تحقیق به آن می
 

 حق سرقفلی تأدیهالف: چگونگی 

 معموالً در عرف دو شیوه برای پرداخت و تأدیه سرقفلی معمول شده است:

 شودکه عقد اجاره منعقد میزمانی -1

که مالکیت منفعت عین مستأجره گاهی اوقات بر اساس عقد اجاره مستأجر در ضمن این

 نماید. را تحت نام سرقفلی یا همان خریداری امتیاز پرداخت میخرد، مبلغیرا می

گردد و در روش دوم، گاهی اوقات پولی به موجر به عنوان پیش پرداخت تأدیه می  -2

کند در زمان تخلیه محل استیجاری پیدا می موجر برطبق شرط ضمن عقد مکلفیت

توسط مستأجر به او پرداخت کند. مثالً موجر و مستأجر در ضمن عقد اجاره شرط 

های بعد از این شرط کنند که همه ساله تجدید قرارداد نمایند و اما موجر در سالمی

مکلف  صورت، ویعدول نموده و محل استیجاری را به دیگری اجاره می دهد، در این

 )سرقفلی( بپردازد.است که پولی را به مستأجر تحت عنوان حق التخلیه 
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تعدادی از فقهای امامیه این مورد را جواز داده اند: اگر کسی محلی را برای مدت طوالنی 

اجاره کند، و حق انتقال دادن مورد اجاره را به غیر هم داشته باشد و اتفاقاً اجاره محل 

تواند این محل را به مبلغی که اجاره نموده کند، مستاجر میدر ضمن این مدت ترقی 

)امام خمینی؛ به تواند از مستأجر ثانی، سرقفلی اخذ نماید به دیگری اجاره دهد و هم می

 ( .2۸: 1393نقل از تقی زاده ،
 

 ب: انتقال سرقفلی

 اندتومستأجر نسبت به منفعت عین مستأجره حق عینی تبعی دارد که با این وجود می

دانان در را با استفاده از اراده و اختیار مالکانه به شخص دیگر منتقل نماید. حقوقآن 

که این حق چگونه و از چی طریقی انتقال می یابد؛ دیدگاها و راهای متفاوتی مورد این

 دهیم.یک را مورد بررسی قرار می را در پیش گرفته اند که هر
 

 انتقال قراردادی -1

به بیان این مورد بپردازیم الزم به ذکر است که انتقال به دو مفهوم به کار  کهقبل از آن

شود مثالً شخصی که قرار رود: یکی مفهوم که تحت عنوان جایگزینی مطرح میمی

شود، آن تملک را به دیگری انتقال داده و وی را است به واسطه قراردادی مالک مالی

م بحث قایم به شخص نبودن هم شرط است جا هنماید که در اینجایگزین خویش می

که گیرد. و دیگری اینورنه در قرارداد رسام که خود وی محور است، انتقال صورت نمی

واگذاری حق است مانند تملیک مبیع در اثر عقد بیع. پس، هرگاه بحث از انتقال حق 

طرق که ترین کنیم؛ انتقال مورد نظر به مفهوم دوم نزدیک است. از مهمسرقفلی می

 شود:توان برای انتقال سرقفلی نام برد عقد اجاره است که به صور ذیل محقق میمی
 

 حق انتقال برای مستأجر  -1-1

 از بارزترین نوع انتقال سرقفلی؛ این است که موجر به مستأجر در ضمن عقد اجاره، 
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که ( ۸1: 1390)حسینی نیک،دهد )اعم از صریح و ضمنی( که به غیر اجاره بدهداجازه می

 با این وصف، قایم به شخص هم نشده است. 

گفته شد که اگر کسی محلی را برای مدت طوالنی اجاره کند، و حق انتقال دادن مورد 

اجاره به غیر  را هم داشته باشد و اتفاقاً اجاره محل در ضمن این مدت ترقی کند، 

ره نموده به دیگری اجاره دهد و هم تواند این محل را به مبلغی که اجامستأجر می

 تواند از مستأجر ثانی، سرقفلی اخذ نماید.می
 

 انتقال به غیر با کسب رضایت موجر  -2-1

 این اجمال فرضیه ما است که در صورت سکوت قرارداد در مورد انتقال این حق به غیر،

تواند با استفاده از رضایت موجر این حق را به دیگری انتقال دهد. حال مستأجر می 

نماییم. در برای دریافت صحت و سقم این فرضیه نظریات حقوق دانان را بررسی می

جواب باید اذعان کرد که در صورت سکوت قرارداد در رابطه با حق انتقال مستأجر به 

 ست.غیر، نظریات متفاوتی مطرح شده ا

که مالک با این امر عده ای معتقد اند که مستأجر صالحیت انتقال را دارد مگر این

به (. ۴۸5: 13۸۴)کاتوزیان، مخالفت کرده باشد و یا شرط نموده باشد که چنین حقی ندارد

که مالک یا همان موجر به او ها مستأجر حق انتقال سرقفلی را ندارد مگر ایننظر برخی

باید گفت که هدف از انتقال همان جانشین ساختن مستأجر ثانی به  اجازه داده باشد.

گویند. در جای مستأجر اولی است که در اصطالح آن را اجاره در بطن اجاره نیز می

ی میان موجر و مستأجر اولی زایل شده و مستأجر دوم صورت چنین انتقالی رابطه

 گردد.جانشین می

شود؛ قانون مدنی افغانستان ی الذمه شناخته میکه در چی زمانی مستأجر اولی براین

شود. شمارد که در صورت تحقق، بری الذمه میشرایطی را برای مستأجر اول  بر می

اجاره گیرنده اولی در احوال آتی، در برابر اجاره دارد: قانون مدنی مقرر می13۸3ماده 

 :شوددهنده بری الذمه شناخته می
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 .تنازل از اجاره یا اجاره باطنیه دهنده، ب درحالت قبولی صریح اجاره -1

ه گیرنده باطنی، بدون اظهار حفظ ردرحالت حصول اجرت از متنازل الیه یا از اجا -2

 .حقوق وی در برابر اجاره گیرنده اولی

مستأجر مالک منفعت » نویسد کهدر هر صورت آقای کاتوزیان در کتاب عقود معین می

را به غیر انتقال دهد. بناء الزم نیست که مالک عین نتواند آعین مستأجره است، می

«. گیرد، منافع مال است نه خود عینچه در این عقد مورد مبادله قرار میباشد، زیرا آن

های افغانستان مورد استناد است؛ قواعد سرقفلی که معمواًل در دادگا 5مطابق ماده 

دکان را به غیر، به کرایه بدهد،  تواند در عقد متریلی)اجاره طوالنی مدت(مستأجر می

که در مدت اعتبار قرار اولی باشد. دیده می شود که در این قاعده هیچ مشروط بر این

توان گونه شرطی که مبین نیاز اذن موجر در انتقال باشد مصرح نشده است. پس می

دریافت که برخالف حقوق مصر و ایران که عقد اجاره را عهدی دانسته اند و بدون 

گیرد. در غیر مورد دانند، انتقال به غیر صورت میاجازه مالک قابل انتقال نمی

یادشده)متریلی( و در صورت عدم تصریح تفویض صالحیت مستأجر در انتقال، دو بحث 

 قابل تأمل است:

که یک: در عرف معمول است که مستأجرین بعد از یافتن مشتری سرقفلی، برای این

را در انتقال این ان اثر دهند به مالک مراجعه نموده و رضایت ویبتوانند به این توافق ش

که گفتیم منشاء از عرف دارد؛ شوند که مقدار سرقفلی را هم طوریحق خواستار می

 نماید.عرف محل تعیین می

که سرقفلی انتقال یافت مستأجر دومی به خاطر تنفیذ اجاره دو: گاهی اوقات پس از این

قانون مدنی افغانستان،  ۶392و  ۶3۸1اید. این مورد بر طبق مواد نمبه مالک رجوع می

                                                             
که بدون وکالت یا نیابت تصرفی را از طرف شخص دیگری انجام دهد، فضولی گفته شخصی - 1

 .شودمی
به اجازۀ مالک موقوف می باشد. درصورت عدم اجازه  تصرف شخص فضولی، صحیح بوده و - 2

 .شودعقد باطل پنداشته می
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که مالک رضایت یک معامله فضولی تلقی شده و به اذن مالک موقوف است و در صورتی

ندهد باطل خواهد بود. پس در اجاره هرگاه مالک رضایت ندهد، مکلف است که نصف 

سرقفلی را تأدیه کرده و تخلیه عین استیجاری را در خواست کند. در کنار عقد اجاره 

باشند وان عقود ناقله انتقال حق سرقفلی میعقود دیگر چون هبه و صلح نیز به عن

ای است که شخصی پولی را به مستأجر صاحب در عقد هبه به گونه(. 3۶: 13۷2)بجنوردی، 

نماید و از او درخواست گذشت از حق تقدم و یا همان حق سرقفلی را سرقفلی هبه می

ر اجاره باطنی مستأجر پردازد.و در عقد صلح معموالً دی آن مینماید و خود به اجارهمی

کند که در اجاره گرفتن عین دوم، مبلغی را به مستأجر اولی تأدیه کرده و شرط می

مستأجره، از حق تقدم اش بگذرد که در حقیقت در صدد صلح است که با پذیرفتن 

 (.2۸: 13۷9) بازگیر، شودمستأجر صلح منعقد شده و حق سرقفلی منتقل می
 

 

 انتقال قهری -2

گردد. ی طرفین به غیر منتقل میکه از نام این انتقال هویدا است، بدون ارادهطوریهمان

گونه موارد، انتقال به ورثه است که در صورت فوت یکی از طرفین ترین مثال در اینمهم

 شود.به وراث آن منتقل می

ده یا اجاره اجاره به وفات اجاره دهندارد: قانون مدنی افغانستان بیان می 13۸۷ماده 

توانند یابد، با وصف آن ورثه اجاره گیرنده در صورت وفات وی میگیرنده خاتمه نمی

که عواید شان به سبب موت مورث تحمل دوام انتهای عقد اجاره را مبنی براثبات این

اجاره را نداشته یا اجاره از حدود احتیاج شان خارج گردیده است مطالبه نمایند، مشروط 

ماه از تاریخ وفات اجاره گیرنده صورت طلب فسخ حد اکثر در ظرف ششکه بر این

 .مدت معینه اطالع راجع به تخلیه نیز رعایت شده باشد گرفته و

که قبالً امد هرگاه مستأجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد به یاد داشته باشیم طوری

 خوردار نخواهند بود.و در صورت انتقال قهری به ورثه، آنان نیز از چنین حقی بر
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 نتیجه گیری 

پس از بیان این موارد این نتیجه حاصل شد که سرقفلی یک نهاد و مفهوم عرفی        

توان جستجو کرد. با توجه به مباحث را در جامعه و عرف عمومی میاست و روح آن

شود و دانان، سرقفلی یک حق مالی تبعی بوده که به تبع عقد اجاره محقق میحقوق

قق عقد اجاره، مالک ضمن اجاره بها، مبلغی بدون آن کان لم یکن است. در صورت تح

که بر طبق عقد اجاره نماید و یا هم مستأجریرا به عنوان سرقفلی از مستأجر مطالبه می

متریلی، مالک منافع عین استیجاری شده است و از آن طریق به شهرت رسیده، در 

د که سرقفلی توانصورت درخواست مالک در رابطه با تخلیه عین استیجاری، مستأجر می

 را دریافت نماید.

تواند که گفتیم که سرقفلی قابلیت انتقال را دارد در صورت اذن قبلی موجر، مستأجر می

سرقفلی را به غیر منتقل نماید و در صورت عدم تصریح در قرارداد، برای انتقال موجر 

 شود.باید رضایت دهد در غیر آن محقق نمی
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  سیاسی حضرت آیت اهلل العظمی بر اندیشهدرآمدی 

  فیاض )دام عزه(

 حسین علی رحیمی1

               چکیده

چون قدرت، حکومت های سیاسی همتأمل و تفکر در باره زندگی سیاسی و پدید 

مسلمان با رویکردهای مختلفی مورد توجه بوده است. از و... از دیرباز در میان متفکران 

سیاسی، فقه سیاسی و ی های متعدد فلسفههای سیاسی در قالب شاخهرو، اندیشهاین

                                                                علم سیاست ظهور و بروز یافته است.

اندیشه  ای،تحلیلی و با گردآوری اطالعات کتابخانه -با روش توصیفی  این نوشتاردر 

شود، مورد نظر نگارنده بوده و به سیاسی در فقه که در قالب فقه سیاسی مطرح می

یکی از فقهای معاصر پرداخته شده « اندیشه سیاسی آیت اهلل العظمی فیاض»بررسی 

وی را عالم  دهد که ایشان برخالف پندار عمومی کهمی یند پژوهش نشانآاست. بر

های اساسی پندارند، در زمینه سیاست و حکومت به ویژه آزادیگریز میسنتی و سیاست

چنین در بخش های معامالت و بانکداری، مسائل طبی، بانک از نگاه هم و حقوق زنان

  های منحصر به فردی دارند.اندیشه اسالم و مسایل اجتماعی

 .ی، فقه سیاسی، فلسفه سیاسیاندیشه سیاس حکومت، سیاست، واژگان کلیدی:

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

 حیات در (ع)معصوم امام غیبت عصر در آن، مشروعیت و حکومت سیاست، موضوع 

 نظر و عمل در شیعه فقهای رو،این از. است برخوردار خاصی اهمیت از شیعه، سیاسی

غیرمشروع و برخی بر اساس . اندبوده مهم امر این در موضع اتخاذ به ناگزیر،

که تکلیفی جز انتظار و این )ع(پنداشتن هرگونه حکومتی در غیاب امام معصومغاصبانه

دند و در واقع در امور ظهور در کار نیست، دوری از سیاست را آموزه اصلی خود قرار دا

ها و نوع قرائت شدند. گروهی دیگر به تناسب انگیزلیتی برای خود قایل نئوسیاسی مس

دینی، کم و بیش در امور سیاسی، اجتماعی درگیر شدند که فعالیت آنان از  هایاز آموز

های حکمرانان را شامل ها یا معارضه با سیاستامور حسبیه گرفته تا پیوند با حکومت

والیت فقیه ». در نهایت برخی نیز معتقد به تأسیس حکومت اسالمی در قالب ودشمی

  بودند. )ع(در عصر غیبت امام معصوم« جامع الشرایط

آیا حضرت آیت اهلل فیاض در این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال اصلی هستیم، که 

یل تشک لید است اندیشه سیاسی ویا دیدگاهی در بارهکه یک عالم روحانی و مرجع تق

امتداد و جاودانگی دین د؟ فرضیه مقاله این است که حکومت اسالمی درعصر غیبت دار

یل . ایشان بر لزوم و تشکدارد که والیت و رهبری دینی، امتداد یابد ءاسالم اقتضا

 کند.  حکومت اسالمی تأکید می

 اندیشه حوزه در غیبت، عصر در الشرایط،جامع فقیه حکومت ضرورت بحث بنابراین، 

 هرچند. شودمی محسوب ناپذیرتفکیک و مسلم اصل شیعه، فقهای از یاعده سیاسی

 عملی لحاظ به کنیل ،دارد تشیع تاریخ قدمت به طوالنی یسابقه فقیه والیت اندیشه

دیدگاه فقهای  شود. از این رو، بررسیه سیاسی، یک نظریه جوان شمرده میحوز در

ترین یابد، زیرا ایشان تنها برجستهالعظمی فیاض ضرورت میاهللمعاصر به ویژه آیت

است که در مورد والیت فقیه کتاب مستقلی نوشته و  )ره(شاگرد آیت اهلل العظمی خویی

« هاإلسالمیهالنموذج فی الحکوم»ده است. کتاب نظریه حکومت اسالمی را بررسی نمو
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ترجمه شده « الگوی حکومت اسالمی»العظمی فیاض که به فارسی نیز با عنوان اهللآیت

هم با رویکرد  ه آناست که مستقالً با موضوع والیت فقی یهایاست، از معدود کتاب

عقلی، نوشته شده و نویسنده تالش کرده است تا مبانی عقلی ضرورت حکومت اسالمی 

 العظمی اهلل آیت سیاسی اندیشه» تحقیق  این در و والیت فقیه را تبیین و بررسی نماید.

 گرفته است. قرار تبیین و بررسی مورد «فیاض
 

 شناسیمفهوم گفتار اول:

 محوری نقش که است مفاهیمی تبیین و تعریف ترمینولوژی، یا شناسیمفهوم از منظور

از  یمفاهیم بنابراین،. کندمی ءایفا پژوهش در مطرح مسایل دقیق فهم در کلیدی و

 شناسی مفهوم عنوان این تحت ...و سیاسی فقه سیاسی، اندیشه سیاست، حکومت، قبیل

 .شودمی

 

 1 حکومت الف:

 و کردنداوری روایی،فرمان امرکردن، دادن، فرمان معانی به لغت، در حکومت یواژه 

 و راندنحکم عمل معنی به هم سیاسی؛ ادبیات در .(13۶۷ :13۷5 معین،) است قضاوت

 ادبیات در .(30: 13۸5 بشیریه،) رودمی کار به احکام مجری نهادهای مجموعه معنی به هم

معنای قوه  و...، نیز حکومت را بهاسی برخی کشورها مانند مصر، افغانستان اس حقوق

 .(1391:5۷۷)دانش،  برندکار میمجریه به

 

  2سیاستب: 

 مملکت، امور کردناداره رعیت، بر راندنحکم  معانی به لغت، در سیاست کلمه

ه، تأدیب و تربیت یوری، سزا، جزا، تنبدا کشور، خارجی و داخلی امور اداره کردن،حکومت

                                                             
1- government 

2- Politics 
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در اصطالح گرچه ارایه تعریفی جامع و  .(19۶۶ :13۷5)معین،  استو نیز سرپرستی امور 

 ارایه سیاسی، علوم دانشمندان سوی از تعاریفی  مانع از سیاست، دشوار است و لکن

الن دولت ک مدیریت معنی به سیاست» شودمی اشاره هاآن از برخی به که است شده

ن ئوهای بهتر در اداره شروشو راهبرد امور عمومی در جهت مصلحت جمعی و انتخاب 

امروزه واژه سیاست به مسایل جاری حکومت و » .(۷۶ : 13۸5)زنجانی، « کشور است

 :13۸۶)عالم، « کندمفهوم علمی دارند، اشاره می جامعه که ماهیت اقتصادی و سیاسی در

ها اجتناب زندگی بشر است.انسانسیاست یکی از حقایق غیر» به گفته رابرت دال .(2۴

 .(1 :13۶۴)دال، « باشندی با مسایل سیاسی درگیر میاز زمان به نوع ییهرلحظه در

 

 1سیاسی اندیشه ج:
طور که لئو این واژه به معانی متعدد به کار رفته است، از جمله؛ اندیشه سیاسی همان

« شود.عام و کلی است و هرگونه تأمل در باب سیاست را شامل می»گوید: اشتراوس می

های محرک خط مشی و رفتار ها و ارزشبه معنای افکار، نظریه( 5-۴ :13۷3)اشتراوس، 

اندیشه سیاسی »در تعریف دیگری آمده است: ( 52۷ :13۸9)آقابخشی، سیاسی است. 

های سیاسی اطالق ی سیاست و پدیدهاصالحاً به هرگونه تأمل، اندیشه و تفکر در باره

های سیاسی مثل قدرت و حکومت به تأمل و تفکر گردد. اگر فردی در باب پدیدهمی

 گفته چنینهم .  (2 :13۸0گویند )میر احمدی، بپردازد، به این تفکر، اندیشه سیاسی می

و عناصر  دولت تبیین برای که سامانی نوع هر از است عبارت سیاسی اندیشه»: شده

 .(1۸-1۶ :13۸۴)زنجانی، « شود.کار گرفته میسیاسی آن به

اندیشه سیاسی اشاره به مفهم عامی دارد که هرگونه تفکر در باره سیاست را در 

گیرد. اندیشه سیاسی ناظر به حل مشکالت سیاسی جامعه است و اندیشمند سیاسی برمی

 یا تواند موقت واین مشکالت می د.یافصل نم و کوشد تا مشکالت جامعه را حلمی

                                                             

 1-Political Thought 
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)موسسه  امعه استی است که اداره بهتر جاندیشه سیاسپایدار باشد و هدف این  هم

 .(29:13۷۷آموزشی،
 

 فقه سیاسی د:

 صدد در نوعی به هرکدام که است شده ارایه گوناگونی تعاریف سیاسی فقه واژه برای 

 تعریف گونه این سیاسی فقه کلی تعریف یک در. باشدمی جدید نسبتاً  مفهوم این تبیین

دار تنظیم و اصول فقهی حقوقی است که عهدهاسی مجموعه قواعد سی فقه»: است شده

روابط مسلمین با خود و ملل غیر مسلمان عالم بر اساس مبانی قسط و عدل بوده و 

 ۷1:13۶1،شکوری)« داند.یه توحید عملی میدر سا ق فالح، آزادی و عدالت را منحصرتحق

زمان  هایی که فقه به سؤاالت سیاسی عصر وتمامی پاسخ»چنین گفته شده: هم( 

دهد، مثالً دیدگاه فقیه در خصوص انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت، جایگاه دستگاه می

)زنجانی،  «های دیگر از این قبیل همه در محدوده فقه سیاسی است.اجرایی و سؤال

یف فارابی است. ترین تعریف باشد، تعرتواند دقیقتعریف دیگر که می( 13-1۴ : 13۷5

سیاسی بخشی از علم مدنی است که احکام و قوانین ناظر به فقه »گوید: ایشان می

 (59 :13۸1)میراحمدی،  «کند.جزییات زندگی سیاسی را بیان می

 

جایگاه حکومت در اندیشه سیاسی آیت اهلل العظمی  گفتار دوم: 

 فیاض

حکومت  مشروعیت در و است روشن کامالً حضور عصر در حکومت مسئله شیعه، نظر از

تردیدی نیست. اما در عصر غیبت، موضوع به این روشنی نیست. اغلب فقها  )ع(معصوم

ترین شاگردان العظمی فیاض از برجستهاهللتیح به این بحث نپرداخته اند. آیبه طور صر

آیت اهلل العظمی خویی است که، از لحاظ فکری به مسایل سیاسی پرداخته و نظریه 

اندیشه سیاسی ایشان حکومت اسالمی دارای حکومت اسالمی را بررسی کرده است. در 

 شود.جایگاه ویژه است که بدان پرداخته می
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 ضرورت حکومت اسالمیالف: 

 کند،می درک خوبیبه را آن ضرورت بشر عقل که است موضوعی حکومت، به نیاز

گدیگر، ی با هانآ روابط و افراد حقوق به مربوط مقررات بدون اجتماعی زندگی زیرا

یابد. در اندیشه سیاسی اسالم وجود حکومت امری ضروری و الزمه زندگی سامان نمی

خورد و متفکّران اسالمی بشری تلقی شده است. این حقیقت در متون دینی به چشم می

 اند.تصریح کردهبا الهام از منابع دینی به ضرورت تشکیل حکومت اسالمی 

و در مورد ضرورت آن،  اسالمی را الزم شمردهکومت ح تشکیل نیز فیاض اهللآیت 

امتداد  قتضا دارد که والیت و رهبری دینیامتداد و جاودانگی دین اسالم انویسد: می

طبق مذهب شیعه، به ) «الشرایطفقیه جامع»ر زمان غیبت با فقاهت یابد. این والیت د

تقوی، اعلمیت،  عدالت، عقل، بلوغ، هایویژگی و صفات واجد  شود کهکسی گفته می

ه آیت اهلل العظمی فیاض، این از دیدگا (حالل زاده، دوازده امامی و مرد بودن باشد.

توانند فقیه شرایط دیگر، می)مرد بودن( ضرورت ندارد و زنان نیز در صورت داشتن شرط

 زیرا یابد. مصداق دیگران به نسبت اعلم و  .(101: 1392)فیاض،  (الشرایط باشندجامع

 اصل به اهتمام حقوق، حفظ قوانین، احکام، اجرای نیازمند زمانی، و عصر هر در دین

اسالم در زمان حضور برای  دین در چهآن پس. است اجتماع طبقات بین توازن و عدالت

الشرایط نیز ست، در زمان غیبت برای فقیه جامعثابت ا )ع(و ائمه اطهار )ص(پیامبر اکرم

که دست فقیه باز باشد و مانعی بر سر راه تشکیل حکومت بر ثابت است. بنابراین، چنان

 تشکیل حکومت اسالمی اقدام نمایداساس حاکمیت دین نباشد، بر او الزم است به 

که مالحظه شد، آیت اهلل العظمی فیاض ضرورت تشکیل چنان .(11-9 : 1۴2۸)فیاض، 

حکومت اسالمی را از طریق مالزمه عقلی، میان امتداد و جاودانگی دین اسالم و لزوم 

 کند. در مورد اثباتامتداد والیت و رهبری دینی که یک برهان عقلی است، اثبات می

دیث امکان پذیر حاثبات والیت فقیه با نص و »یسد: نووالیت فقیه با دلیل نقلی می

و غیر قابل  نیست، زیرا روایاتی که بر این ادعا ارایه کرده اند، تماماً از نظر سند ضعیف

http://www.bonyadesaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=985:2017-10-27-16-50-59&catid=23:selected&Itemid=205#_ftn1
http://www.bonyadesaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=985:2017-10-27-16-50-59&catid=23:selected&Itemid=205#_ftn1
http://www.bonyadesaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=985:2017-10-27-16-50-59&catid=23:selected&Itemid=205#_ftn1
http://www.bonyadesaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=985:2017-10-27-16-50-59&catid=23:selected&Itemid=205#_ftn1
http://www.bonyadesaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=985:2017-10-27-16-50-59&catid=23:selected&Itemid=205#_ftn1
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اند. ولی حق آن است که والیت هور فقها والیت فقیه را نپذیرفتهمش ؛اعتمادند. از این رو

ت و نیاز به دلیل خارجی ندارد؛ زیرا خود بر مقتضای قاعده است و الزمه فقیه ثابت اس

 .(13 :همان)« ن امتداد والیت و رهبری فقیه استدوام و جاودانگی دی
 

 

 فیاض العظمی اهلل آیت دیدگاه از حکومت انواع ب:  

 مشروعیت مبنای حاکمان، حاکمیت منشأ جمله از مختلفی معیارهای اساس بر معموالً  

ی مشارکت مان، طبقه اجتماعی، اهداف حکومت، نحوهحاک نوع حاکمان، تعداد حکومت،

 در گردد.های مختلف و متعددی از حکومت ارایه میبندیو... تقسیممردم در حکومت 

 ی؛دسته دو به حاکمیت، منشأ معیار با حکومت فیاض العظمیاهللآیت سیاسی اندیشه

چه گفته از آن» عبارت است  دو آن تفاوت مورد در و تقسیم دینی غیر و دینی حکومت

شود که بین قدرت حاکم و ولی امر در حکومت دینی و قدرت حاکم در شد، روشن می

حکومت غیر دینی، تفاوت وجود دارد. حاکم اسالمی در زمان حضور و غیبت از سوی 

انقالب و شود ولی حاکم غیر دینی با انتخابات یا زور و خداوند معین و منصوب می

 .(ن)هما« آیدشورش سرکار می

 

 مشروعیت حکومت از دیدگاه آیت اهلل العظمی فیاض ج:

 مشروعیت مبنای و حاکمیت منشأ سؤال، نخستین حکومت، ضرورت پذیرش از پس 

 بحث آن مورد در و داشته توجه موضوع این بر همواره متفکران تربیش. است حاکمان

ت است، زیرا بسیاری از مسایل حکوم حوزه در هابحث تریناساسی از بحث این. اندکرده

 منشأ فیاض، العظمی اهلل آیت  سیاسی اندیشه در حکومت با این مقوله پیوند دارد.

از نظر . است الهی مطلق حاکمیت همان فقیه، حکومت مشروعیت مبنای و حاکمیت

 خداوند حاکمیت اصل مبنای بر که است حکومتی مشروع، و اسالمی حکومت» ایشان

خالصه  "ولی امر مسلمین"استوار است. قدرت حاکم در این حکومت نیز در شخص 

امر از سوی خداوند متعال در زمان حضور و غیبت منصوب شده است. شود و ولیمی
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شود، اما در زمان ولی امر در زمان حضور با نص صریح و با اسم و صفات مشخص می

که در قالب شخص « فقاهت»عین شده است. مانند صفت غیبت تنها از طریق صفات م

کند. اثبات والیت فقیهی که دارای تمام شرایط از جمله؛ اعلمیت هست، وجود پیدا می

روشن و بدون شک و اشکال است.  )ع(و ائمه اطهار )ص(و رهبری دینی برای پیامبر اکرم

 .(59)نساء/ «ألمر منکملی او او»زیرا قدر مسلم از فرمایش خداوند متعال در آیه مبارکه 

-۶ :)همانایات نیز بر این معنا داللت داردد. عالوه بر این، روباشهمان ائمه اطهار)ع( می

 است ثابت (ع)امام و (ص)اکرم پیامبر برای اسالم در چهآن»: نویسدمی دیگر، جای در  .(۷

چه در از آن حفاظت حدود، اجرای شریعت، تطبیق یمرحله در اسالم دین به ارتباط در

یط و نیاز زمان؛ برای فقیه گذاری براساس مقتضیات شرابیند و قانونآن مصلحت می

ی اسالم، زعامت الشرایط نیز ثابت است؛ زیرا به امتداد و دوام شریعت جاویدانهجامع

توان این زعامت را به زمان حضور منحصر دانست؛ دینی نیز دوام و استمرار دارد و نمی

ی با جاویدانگی شریعت انسجام ندارد. زعامت در زمان پیامبر اکرم)ص( در چهره چون

زمان غیبت در فقاهت  ی امامت و دری معصومین)ع( در چهرهرسالت، در زمان ائمه

 :1392 فیاض،)« یابدجمله اعلمیت است، تبارز میالشرایط که از آنفقهای جامع

داند که در ا بر اساس حاکمیت الهی میتنه را حکومت مشروعیت ایشان بنابراین،  .(32

 .الشرایط اختصاص داردو در زمان غیبت نیز به فقیه جامع )ع(زمان حضور به امام معصوم

 
 

های حاکم اسالمی از دیدگاه آیت اهلل العظمی ویژگی گفتار سوم: 

 فیاض

 و صفات سرییک واجد باید اسالمی حاکم فیاض، العظمی اهلل آیت سیاسی اندیشه در

 اسالمی، در عصر غیبت باید حاکمفرمایند که د. ایشان در این مورد میباش یهایویژگی

 -های زیر باشد:دارای صفات و ویژگی
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 دانش و الف: علم 

 حاکم اسالمی بایدعالم و فقیه به احکام اسالمی و اعلم از دیگران باشد.
 

 عدالتب: 

 می و والیت فقیه، اسال حکومت اساس فیاض، العظمیاهللآیت سیاسی اندیشه در

هدف »نویسد: که در این مورد میدر تمام سطوح جامعه است. چنان گسترش عدالت،

اصلی در ورای حکومت دینی عبارت است از تحقق اهداف متعالی اسالمی که همان 

ه و برپایی امنیت و ثبات عدالت اجتماعی، حفظ مساوات و اعتدال بین طبقات جامع

 .( ۸۴ :1392)فیاض،  «باشدمی
 

 درایت و کفایت سیاسی ج: 

 حقوق حفظ جامعه، طبقات بین توازن و عدالت بخشیتحقق و الهی احکام اجرای در

 و صفات این دارای فقیهی هرگاه. نماید عمل مدبرانه مالحظه بدون قاطع، و قوی

 نبود صورت در او و است ثابت او برای متعال خداوند سوی از والیت باشد، هاویژگی

 1۴2۸)فیاض، « المی بر اساس اصل حاکمیت دین استمأمور به تشکیل دولت اس مانع،

 او شود.می اداره الشرایطجامع فقیه دست به حکومت»: نویسدمی دیگری جای در .(۴0 :

 و الهی احکام اجرای در قاطعیت اخالص، عدالت، اعلمیت، چونهم صفاتی دارای باید

 .(3۶ : 1۴2۸)فیاض، « تماع باشداج طبقات بین توازن و عدالت اجرای
 
 

 وظایف و اختیارات حکومت اسالمیگفتار چهارم: 

های حکومت اسالمی در جامعه اسالمی تأمین امنیت ها و مسئولیتصالحیت

های شهروندان، تحقق عدالت اجتماعی، برابری اجتماعی ونفی تبعیض، تأمین آزادی

راستا باید تالش نمود تا ملت در آسایش و آرامش  باشد در ایناساسی وحقوق بشر می

 قرار داشته باشد.
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 وظایف حکومت اسالمیالف: 

دارد؛ حکومت اسالمی  که حاکم اسالمی دردر جامعه اسالمی یکی از وظایف بارزی 

ظلم و استبداد برای سربلندی و مبارزه با ها تعدادها و استفاده نمودن از خالقیتاسرشد 

داشت های اسالمی و انسانی را برای همه بدون در نظرنمودن  ارزشباشد. مهیا می

شان نموده و برای اینکه همه شهروندانسان فراهم ای به طور یکجنسیت و نژاد قبیله

ق ظالمین مبارزه نموده و اجازه ندهد که کسی بر حقو از حقوق مساوی برخوردار باشد با

 اشاره نمود.ور خالصه بعضی موارد توان به طافراد ضعیف تجاوز نماید. که می
 

 تأمین امنیت -1

 سبب و آیدمی شمار به ملتی هر حق به هایخواسته و اولیه نیازهای از امنیت و نظم

فقدان  صورت در و شودمی هاتمدن بالندگی و رشد ها،خالقیت استعدادها، شکوفایی

اهلل العظمی فیاض تأمین امنیت رو، آیت گرایند. از اینها به زوال میدنآن، جوامع و تم

هدف نهایی از »نویسد: را وظیفه حکومت اسالمی و یکی از اهداف آن، دانسته و می

ت جامعه و استقرار امنیت این امر، تحقق اصل عدالت اجتماعی و توازن بین طبقا

 .(13 :)همان« باشدمی

نویسد: اجتماعی میالت اجتماعی و برابری در جای دیگری در زمینه تأمین امنیت، عد

شود، الزم دار سمتی در حکومت )چه اسالمی یا غیر اسالمی( میبر کسی که عهده»

ها و تحقق امنیت، ثبات، ی عرصهاست خدمت به اسالم، مسلمین و کشور در همه

آیا  کار کردن در  .(۸۸ : 1392)فیاض،  خود قراردهدعدالت اجتماعی و توازن را هدف 

  ؟باشدمی یا ظالم را هم جایزحکومت غیر اسالمی و

شود اهلل فیاض و سایر دانشمندان اسالمی  این برداشت میهای حضرت آیتاز اندیشه

کند، برای که بلی، چون کسی که در حکومت غیر اسالمی ویا حکومت ظالم کار می

های گیر مردم خود باشند. ما نمونهکند تا دستاسالم ومسلمین و مردم خود تالش می

ی بارز آن را داشتیم که افراد در در  دوره ائمه نمونه :زیادی در تاریخ سراغ داریم
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حکومت مستبدین مشغول فعالیت بودند. از پیروان ائمه در حکومت بنی امیه و حکومت 

کردند در ها کار می کردند. برای مردم و شیعیان مظلوم یاری و همکاری میعباسی

کومت جور استبدادی عبدالرحمن که مردان شیعیان هزاره دوره معاصر در افغانستان در ح

را به قتل می رساندند و دختران وزنان شان را به کنیزی و بردگی می فروختند؛ آقای 

فیض محمد کاتب هزاره پدر تاریخ معاصر افغانستان در کتاب خود سراج التواریخ می 

ند مردم شیعه هزاره در کردنفر از شیعیان در بدل یک سگ معامله می 10نویسد: حتی 

دور ترین نقاط افغانستان آواره شدند در جاهایی که برای پرندهای هوا و حیوانات وحشی 

کردند زندگی کردن سخت بوده و است. ولی این مردم مظلوم در آن کوه کمر زندگی می

کند. در این زمان و امروزه  در عصر مدنیت و تکنالوژی می ببینم به سختی زندگی می

صی بنام فیض محمدکاتب هزاره در دربار عبدالرحمن منشی) کاتب( است حوادث شخ

دوران شان را به رشته تحریر در می آورد. این فرد به چشمان خود می بیند که هموطنان 

شود در جلوی شان شان خانواده شان برادران شان در جلوی چشم شان سربریده می

های قصر زنده زنده دفن می شود ولی پایهشود در جلوی چشم شان در بین فروخته می

بار می نوشتند شود حوادث تلخ را با چشمان اشککند در شب ها وقت تنها میصبر می

این را می خواستند بیان کند که آیندها بداند مردم شان چه کشیده و چه دیده و این جا 

ها و مظلومیت تمسئولیت ما است. که بدانیم در گذشته با چه صحنه ها و حوادث و غرب

ها یاد کنیم که چگونه این افراد برای اسالم رو برو بودیم. بنابراین؛ باید از این شخیصت

امام خمینی فرمودند:  (. 1331: 13۷0)سراج التواریخ ، و مردم مظلوم خود تالش می کردند

و اقامه عدالت اجتماعی  حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور

اوصیاء بزرگوارش و  )ص(الشان اسالم داود و پیامبر عظیمبناست که مثل سلیمان همان

گترین واجبات و اقامه آن از واالترین عبادات زرکردند، از ببرای آن کوشش می

 .(1۷۸)خمینی،بی تا: است
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 تحقق عدالت اجتماعی -2

 قرار تأکید مورد اُمرا، و حکّام مورد در اسالم که است معیارهایی ترینمحوری از عدالت

 اساس بر حکومت از بندیتقسیم نخستین اسالمی ادبیات در که طوریبه  است؛ داده

هم بسط و گسترش  یویس از( رجاب سلطان و عادل سلطان مثالً. )شودمی انجام عدالت

عدالت اجتماعی از اهداف اساسی و مهم انبیا و امامان)ع( بوده است. در اندیشه سیاسی 

آیت اهلل العظمی فیاض، عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل اجتماعی، مورد تأکید قرار 

ت جامعه و هدف نهایی تحقق اصل عدالت اجتماعی و توازن بین طبقا»گرفته است: 

 .(13 :1۴2۸)فیاض،  «باشدمی استقرار امنیت

نویسد: ایشان فلسفه نظارت درون سازمانی را تحقق عدالت اجتماعی دانسته و می

حاکم شرع حق دارد در تمام ارکان و نهادهای دولت مداخله نماید تا توازن و عدالت »

را که اسالم به آن اهمیت زیادی داده است میان همه طبقات جامعه محقق سازد، بلکه 

های خاصی که قصد دارند بر ثروت کشور مسلط کم شرع حق دارد حتی در گروحا

طبقات رفتن برابری بین ها موجب تزلزل عدالت و از بینکه تسلط آن ییگردند؛ به گونه

 اسالمی حاکم هایویژگی مورد در .(۶3 : 1392 فیاض،) «شود مداخله نمایدجامعه می

تحقق بخشی عدالت و توازن بین طبقات جامعه،  و الهی احکام اجرای در»: نویسدمی

جای  در .(۴0 :1۴2۸)فیاض، « ، بدون مالحظه مدبرانه عمل نمایدحفظ حقوق قوی و قاطع

چون؛ اعلمیت، عدالت، باید دارای صفاتی هم حاکم اسالمی او»نویسد: دیگر می

اجتماع  ت و توازن بین طبقاتاخالص، قاطعیت در اجرای احکام الهی، و اجرای عدال

 .(3۶ :)همان« باشد

 

  برابری اجتماعی و نفی تبعیض -3

 خصوص به. انددیده رنج آن وجود از هاملت همواره که است ییپدیده تبعیض و نابرابری

 و تبعیض تلخ طعم خویش، سیاسی زندگی تاریخ طول در که افغانستان هزاره مردم

شان را  یهاوانخو حتی مغز است اند چشیده و لمس خود، وجود تمام با را هانابرابری
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فیاض  یکی از اصول محوری اندیشه سیاسی آیت اهلل العظمی سوزانده است. از این رو

قومی، نژادی، مذهبی و...، است. ایشان در کنار اجرای  برابری و نفی تبعیض اعم از

کید قرار عدالت و استقرار امنیت، توازن و برابری بین طبقات اجتماع را همواره مورد تأ

 .(۴0 ، 3۶، 13 :1۴2۸)فیاض، داده است 

 

 های اساسی و حقوق بشرتأمین آزادی -4

  مختلف حقوقی مکاتب در مطرح مسایل از یکی جامعه، اساسی هایآزادی و بشر حقوق 

 رو، این از. شودمی دنبال تریبیش حساسیت با معاصر دوران در مسئله این. است بوده

 آزادی تأمین مسلمان، متفکر و  وان یک عالم، اندیشمندعن به فیاض العظمی اهلل آیت

 در آزادی »   : نویسدمی باره این در دانسته، اسالمی حاکم وظایف از را بشر حقوق و

 نباید آزادی. است قرارگرفته نظر مد زن، و مرد جایگاه و هاارزش به متناسب اسالم

دینی و اخالقی در تضاد  اهداف و هاارزش با نباید و شود دیگران آزادی سلب باعث

 .(50 ،1392 فیاض،)« باشد

 شده قایل اهمیت بشر حقوق حفظ برای اسالم»: نویسدمی بشر حقوق تأمین مورد در 

 غرامت آن برای بگذارد، پا زیر را بشر حقوق کسی اگر. داندنمی جایز را آن بردنبین از و

بین طبقات جامعه محقق  برابری و اجتماعی عدالت تا است درنظرگرفته مجازات و

صورت یکسان است،  سو نیازمند پاسداری از حقوق همه بشر بهگردد، این امر از یک

گونه تبعیضی در کار باشد؛ از سوی دیگر از نظر اسالم امکان ندارد که که هیچبدون این

ها نیز مخالف نگونه است که آحق هیچ شخصی ضایع گردد. البته از نظر عقال نیز این

 .(۷۸-۷۷ :1392 فیاض،) «یض و تضییع حقوق افراد جامعه استتبع

ایشان در مورد آزادی و حقوق اجتماعی زنان به عنوان بخشی از جامعه بشری 

زن در اسالم در چارچوبی که شرع به او اجازه داده، آزاد است و مانند مرد »نویسد: می

تواند نقش مهم در جامعه ایفا نماید. در اسالم هر کار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می

یز بدون تفاوت جایز است، البته به این شرط که زن که برای مرد جایز است برای زن ن
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بگیرد و از  باید کرامت، شرف، عفت، حجاب و ارزش اسالمی و انسانی خود را در نظر

 .(۷۷-۷۶ همان:) «ابتذال اجتناب نماید

 از  هرگاه زن مسلمان»نویسد: های دولتی توسط زنان نیز میدر مورد تصدی پست

 اسالمی واجب تکالیف با که عملی هر تصدی کند،ت محافظ خود عفت و شرف کرامت،

 باشد، اجتماعی عملی یک کهاین از اعم است، مجاز او برای باشد، نداشته منافات او

 خلبانی رانندگی، مانند باشد، فردی عمل یک یا دیگر هایپست یا دولت ریاست مانند

 پارلمان به ورود برای را خود که است مجاز زن» بنابراین؛. (2۷ :1392 فیاض،) «... و غیره

 خود کرامت و اسالمی هویت کهاین بر مشروط کند، کاندید نمایندگی مجالس سایر یا

  .(33 همان:) «کند حفظ مسلمان زن یک عنوان به را

های ی عرصهدر همه»نویسد: های اجتماعی میی فعالیتدر مورد ورود زنان به عرصه

ها، گذاریی انواع سرمایهرود در همه... وو آزادی بیاناجتماعی، فردی، فکری، حقوق 

های طبیعی و احیای روتهای جهانی، کسب ثهای مالی در بازار و بورسفعالیت

ی این شود. البته همهزن از برابری با مرد استثنا نمی و... )خراب و لم یزرع(اراضی

 .(50-59 همان:) «د در حدود مجاز شریعت، انجام شودها بایفعالیت

تواند عهده دار ریاست عالیه آیت اهلل العظمی فیاض در پاسخ این پرسش که آیا زن می

 .در نظر ما جواز هر سه مورد است»نویسد: شود؟ می 1حکومت، مقام قضا و مقام افتا

 دارعهده  ی دولت(،تواند متصدی باالترین مقام حاکم در دولت )ریاست عالیهزن می

 زن وجود در هاسمت این شرایط کهاین بر مشروط شود، افتا مقام و قضاوت سمت

 . (51همان:) «باشد فراهم

 های حکومت اسالمییارات و صالحیتاختب: 

  است، شده سپرده فقیهولی به جامعه یاداره شیعه، سیاسی نظام در کهاین به توجه با 

                                                             
 و اصالح حکم و دستور صادر کردن را گویند.فتوا دادن در لغت می باشد  -1
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حاکمیت خویش  برای اعمالهای متناسب با این منصب یارات و صالحیتاخت از باید

ها را که رو، آیت اهلل العظمی فیاض وضع قوانین و اجرای آننیز برخوردار باشد. از این

شود، برای حکومت اسالمی الزم ها محسوب میاصلی حکومت های ویژه واز کار 

 شمرده است.
 

 گذاریقانون و تشریع -1  
صالحیت و مقتدر مراجع باگذاری یکی از ی قانونهقو، 1اس نظریه تفکیک قوااس بر 

: 13۸۷)محمدی،  در زمینه وضع و تصویب قانون داردسیاسی است که صالحیت ذاتی 

منتسکیو دانشمند فرانسوی، نیز قوه قضائیه را یکی از قوای حاکم و از مظاهر  .( 259

 .(29۷-29۶ :135۶)منتسکیو،  کنداعمال حاکمیت سیاسی معرفی می

 و وظایف از یکی فیاض العظمی اهلل آیت گذاری،قانون یویژه اهمیت به توجه با 

 اسالمی، حاکم»: نویسدمی و دانسته گذاریقانون را اسالمی حاکم هایصالحیت

ادی، آموزشی، اقتص امور جمله از کشور امور تمام یاداره برای گذاریقانون شایستگی

گذاری بر ت. این قانوناجتماعی، اداری، امنیتی، مخابرات، پلیس، ارتش و...، را داراس

« الفراغ همنطق»ی عمومی کشور و در محدوده حسب مقتضیات زمان، مکان و مصالح

ت گیرد. هدف نهایی از این امر، تحقق اصل عدالت اجتماعی و توازن بین طبقاانجام می

 .(13 : 1۴2۸)فیاض، « باشدجامعه و استقرار امنیت می

 که است روشن»: نویسدمی نیز اسالمی حاکم برای صالحیتی چنین ضرورت مورد در

 صالحیت و والیت ثبوت با جز آن، نهادهای و ارکان یهمه با اسالمی حکومت تشکیل

دم مر عمومی مصالح و زمان نیاز اساس بر گذاریقانون و تشریع در فقیه برای گسترده،

که اسالم این حوزه و منطقۀ الفراغ را بدون میسر نیست. همین« الفراغ همنطق»در حدود 

حکم الزامی رها کرده و حکمی به عنوان حکم اولی در آن وضع نکرده است، دلیل است 

                                                             
1- The Separation of Powers  
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گذاری را در این منطقه، برای ولی امر قرار که خداوند صالحیت تشریع و قانونبر این

یات زمان و نیاز کشور در هر برحسب مقتض هم به عنوان حکم ثانوی وداده است. آن

 .(13-12)همان، « عصری

 صالحیت اجرای احکام الهی -2

 بتوان شاید. است برخوردار خاصی جایگاه از گانهسه قوای میان در مجریه، قوه امروزه 

 و حکومت امور زمام. است حاکم قوه پرکارترین و ترینمهم اجرائیه بیان کرده که قوه

باشد. بدین ترتیب، رشد، ترقی و شکوفایی یک رداری نیز در اختیار این قوه میکشو

که به قوای دیگر مربوط باشد، به این قوه بستگی دارد. زیرا آغاز و کشور پیش از آن

های انکشافی در دست این قوه است. بهترین قانون های توسعه و برنامهانجام تمام طرح

رین حکم قضایی محکمه، اگر از سوی این قوه اجرا تمصوب شورای مّلی و عادالنه

 اهمیت به توجه با  .(255-25۴: 1390)محمدی، نشود، هیچ اثر و ثمری نخواهد داشت 

 حکومت هایصالحیت مورد در فیاض العظمیاهللآیت حکومت، اجرایی صالحیت

ای گسترده صالحیت سویک از اسالمی حاکم دینی، حکومت در»: نویسدمی اسالمی

 .(13 :1۴2۸ فیاض،)  «احکام الهی دارددر اجرای 
 

 قلمرو اختیارات حاکم اسالمی گفتار پنجم:

 در وی، اختیارات و هاصالحیت حدود و قلمرو تعیین در سیاسی، رهبر گاهجای در تأمل

 را فقیه والیت اگر زیرا کند،می کمک اجتماعی و عمومی امور اداره و گذاریسیاست

امور حسبیه بدانیم، اختیارات حاکم اسالمی در حد سرپرستی اطفال  به محدود

که ولی فقیه را دارای شود. اما چنانسرپرست، مجانین، محجوران و...، محدود میبی

هی بدانیم، در این صورت جایگاه نیابت از امام معصوم)ع( در عصر غیبت و نصب ال

 عام و فراگیری خواهد داشت. اختیارات
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ه سیاسی آیت اهلل العظمی فیاض، ولی فقیه، دارای جایگاه نیابت از امام اندیش در 

ا ایشان در مورد معصوم)ع(، منصوب از جانب خداوند و اختیارات عام و فراگیر است، زیر

ولی امر از سوی خداوند متعال در زمان حضور و غیبت » که جایگاه ولی فقیه معتقدند

ور با نص صریح و با اسم و صفات مشخص منصوب شده است. ولی امر، در زمان حض

« فقاهت»تنها از طریق صفات معین شده است. مانند صفت  ،شود. اما در زمان غیبتمی

ت هست، وجود پیدا که در قالب شخص فقیهی که دارای تمام شرایط از جمله؛ اعلمی

]شیعه[ حکومت در روشنایی این مذهب، »نویسد: در جای دیگر می( ۷-۶:)همان« کند.می

زمانی شرعی است که مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند باشد وگرنه غیر شرعی خواهد 

بود. از سوی دیگر اگر حکومت شرعی باشد، مقام حاکم در آن از سوی خداوند تعیین 

طور که والیت رسول اکرم)ص( شود، چه در زمان حضور یا در زمان غیبت؛ زیرا همانمی

داوند است، والیت فقیه در زمان غیبت نیز چنین ی اطهار)ع( از جانب خو ائمه

 استوار دولتی برپایی با امامیه، مذهب پرتو در امت حاکمیت»  (2۸ :1392 فیاض،)  «است.

 و نام به تصریح با حاکم، مقام تعیین رو، این از. یابدمی تحقق خداوند حاکمیت اصل بر

ه در زمان غیبت مشخص اوصاف بیان با و حضور زمان در خداوند طرف از او شخص

 ازاست عبارت  فقیه ولی هایصالحیت و اختیارات .( ۴۷همان:)  «گیرد.صورت می

 است، ثابت( ع)اطهار ائمه و( ص)اکرم پیامبر برای حضور زمان در اسالم دین در چهآن»

 .(11-9 :1۴2۸ فیاض،) «است ثابت نیز الشرایط جامع فقیه برای غیبت، زمان در

 

 گیرینتیجه 

 پندار خالف بر( مدظله)فیاض العظمی اهلل آیت که دهدمی نشان پژوهشاین  یندآبر 

 روا را سیاست از دوری تنها نه پنداشتهاند، گریزسیاست و سنتی عالم را او که برخی

درعصر غیبت که امام حضور ندارد   اسالمی حکومت تشکیل ضرورت بلکه داند،نمی

و جاودانگی دین اسالم اقتضا دانسته  بدیهی و الزم امر را الشرایط جامع فقیه توسط
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شکل حکومت اسالمی .  ایشان بر لزوم و تدارد که والیت و رهبری دینی، امتداد یابد

 تأکید می کند. 

در این راستا حضرت آیت اهلل العظمی فیاض در بخش های مختلف اجتماعی  دیدگاه 

و اندیشه های مشخض دارد که برای تحقق آرمان های یک جامعه اسالمی که در 

آسایش و آرامش قرار داشته باشد مسئولین و حکمای اسالمی باید دارای این سه ارکان 

تشکیل بدهند و  اجازه ندهد که جامعه دچار  باشند قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه

بحران و سردرکمی شود. بجا است که داری  ارتش منظم، تا از حرم و سر زمین و 

سرحدات خویش و از متجاوزین خارجی جلوگیری نموده. در بخش های اجرای و 

مدیریت کشور تحقق عدالت اجتماعی و برابر و مساوات عدم تبعیض نژادی و قبیلوی 

جامعه اسالمی جلوگیری نمود. در اسالم دو نوع حکومت متصور می باشد دوره  را در

می ( )علیهم السالم حضور و دوره غیبت؛ که در شیعه در دوره حضور پیامبر و ائمه معصومین 

باشد و در دوره غیبت صغرا امام با نواب اربعه در ارتباط بوده  ولی در دوره غیبت کبرا 

باشد و در این دوره مسئولیت جامعه به فرمایش امام طع میارتباط با امام معصوم ق

ها مراجعت نموده به دوش فقیه جامع الشرایط می باشد و شیعیان به این علیه السالممعصوم 

کند باید ولی و رهبر داشته و مشکل خود را حل نمایند. در این شرایط عقل حکم می

عقلی می باشد نه نقلی. علت  باشد و حکومت اسالمی تشکل داد چون این یک دلیل

شان هم همین است زیرا که  اسالم یک دین جاوندان می باشد. آیت  اهلل فیاض حتی 

کند که هیچ فرق بین زن و مرد وجود ندارد همان کارهای که به این مسئله تأکید می

ن  تواند به مانند مرداتواند انجام بدهند؛ زن ها میدهد یک زن هم مییک مرد انجام می

در رأس حکومت قرار بگیرد، قاضی، مفتی و در امورات اجتماعی دوشا دوش مردان به 

فعالیت های سیاسی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی و دولت داری فعالیت نمایید و مشروط 

 دربر این که شئونات اسالمی را مراعات کرده و طبق دستور اسالمی عمل نماید. 

های حاکم اسالمی، وظایف، اختیارات و قلمرو مشروعیت حکومت، ویژگی های؛زمینه

در چارچوب حقوق اسالمی آنچه که بر  های اساسیاختیارات حاکم اسالمی، آزادی
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  و حضور زنان در اجتماع های انسانی واسالمی و کرامت بشری حفظ شودارزش

   گشاهی ارایه داده است.های روشن و راهدیدگا

 

 نابع   م 

آسیب شناسی ترویج و تبلیغ شیعی حسینی بلخابی ، غالم حسین، بی تا،   -1

، فصلنامه تخصصی علوم اسالمی) ویژه نامه مسابقه راه رستگار(، در افغانستان

 .21-5ویژه نامه، صص _مشهد: پیش شماره سوم 

ناشر: ، قم: چاپ چهارم، مبانی حکومت اسالمی(، 13۸۴) ،جوان آراسته، حسین -2

 تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.انتشارات 

سیره ومراحل پیشرفت مرجع دینی حضرت آیت  )بی تا(.،جیدمسید عبدال ،خویی -3

 ، ترجمه: احمد علی علیزاده)صادقی(.محمد اسحاق فیاض )دام ظله (

،تهران: چاپ گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر(، 1393)،درخشه، جالل -۴

 امام صادق.انتشارات دانشگاه ناشر: سوم، 

متقکران معاصر و اندیشه سیاسی اسالم وگفت ،  ( 13۸۷)رضوی، مسعود، -5

 پژوهش فرزان روز. نشر وناشر: تهران: چاپ اول،  ،وگوهایی با اندیشمندان امروز

گفتمان جهانی شدن و اسالم سیاسی در (، 13۸۸سجادی، سیدعبدالقیوم ،) -۶

 .نشر سازمان انتشارات دانشگاه مفیدناشر: ، قم: چاپ اول، افغانستان پساطالبان

 ، تهران، ناشر: نشرنی.سیاست اندرو هیوود(، 1395عالم، عبدالرحمن،) -۷

، تهران: چاپ ششم، اندیشه سیاسی در اسالم معاصر، (1392)عنایت، حمید، -۸

 نشر خوارزمی.ناشر: 

، بهار و تابستان شماره  "فصلنامه سخن صبا "(، 139۶محمد موسی، اعتمادی، ) -۹

25 . 
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موسی ترجمه ، المنهج فی حکومه اسالمیه (،13۸۴)فیاض ، محمد اسحاق ،  -10

  ، بی نا.دانش

، محمدجواد برهانی، قم، ترجمه: بانک از نگاه اسالم بی تا، ،------------ -11

 ناشر: بوستان.

موسی  ترجمه:،   جایگاه زن در نظام سیاسی اسالم، ------------- -12

 ، بی نا.دانش

 :، ترجمهجایگاه زن درنظام سیاسی اسالم، (1391)،-------------- -13

 نشر فدا. ناشر: چاپ دوم،، محمد سرور دانش، کابل

، ترجمه: مسائل طبی از نگاه فقه اسالمی، (1392،)--------------- -1۴

 نشر فدا. ناشر: چاپ اول، کابل، محمدسرور دانش،

 ،، تهراناندیشه های سیاسی در اسالم وایران(، 13۸3قادری، حاتم، ) -15

  .سمتناشر: چاپ پنجم، 

نشر مطبع کابل، ناشر: ، جلد اول، سراج التواریخ، (1331)فیض محمد،کاتب، -1۶

 دارالسلطنه.

معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج  -1۷

 معرفتی و ،گفتمارهای اعتقادی(،  13۸9)مدیریت آموزش بسیج، –مستضعفین 

معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی  ناشر: چاپ اول، ،، تهرانسیاسی

 مدیریت آموزش بسیج. –ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین 
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فلسفه سیاست ) سلسله ، (13۷۷)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  -1۸

موسسه آموزشی ناشر: چاپ دوم ،  ،قم ،6یشه های بنیادین اسالمی دروس اند

 .و پژوهشی امام خمینی

 .بی نا، 21، تهران، جلد جصحیفه نور بی تا،اهلل،ح موسوی، رو -19

حکومت اسالمی و والیت فقیه در اندیشه  ،(13۷5) ،روح اهلل ،موسوی -20

 ،نشر آثار امام خمینی )تبیانموسسه تنظیم و ناشر: چاپ اول،  ،،تهرانامام خمینی

 آثارموضوعی؛دفترچهل پنجم(
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 درنظام پولی متعارف و اسالمی ابزارهای سیاست پولی

 1محمد نسیم عالمه                                                                   

 چکیده

ای از تدابیری است که بانک مرکزی به منظور کنترل نظام  هسیاست پولی مجموع 

پولی و حفظ ثبات ارزش پول، جهت تسریع رشد اقتصادی، تنظیم فعالیت بخش های 

کند. ناگفته پیداست که مشکالت در جامعه اتخاذ می مختلف اقتصادی و حل مسائل  و

اهداف سیاست پولی تنها از مسیر مندانه سیاست پولی برای رسیدن به داجرای خر

ابزارهای آن میسر نبوده و نیازمند ژرف نگری است. تحقیق حاضر با تکیه بر روش 

ای در نظر دارد ضمن واکاوی سیاست تحلیلی و توصیفی با رویکرد پژوهش کتابخانه

پولی و ابزارهای آن در کنترل حجم نقدینگی و ثبات اقتصادی، ابزارهای پولی را از 

ها را در سیاست گذاری قرار داده، و امکان سنجی کاربرد آن بررسی فقهی مورد منظر

پولی مبتنی بر بانکداری اسالمی به عنوان متغیرهای سیاست اقتصادی در چارچوب فقه 

اسالمی، جهت کنترل و نظارت میزان نقدینگی و تنظیم حجم پول پر قدرت ارزیابی 

در بانکداری متعارف، برای دست یابی به در نتیجه این تحقیق بدست آمد که  کند.

اجرای سیاست پولی از طریق ابزارهای کمی و کنترل کیفی اعتبارات،  ااهداف اقتصادی ب

شود. با توجه به ممنوعیت ربا در اسالم و الغای کارکرد آن در نظام بهره گرفته می

یاست پولی در بانکداری اسالمی و حرمت به کارگیری ابزار مبتنی بر ربا، ابزارهای س

کارگیری هعدم ب چهارچوب نظام اقتصاد اسالمی مبتنی بر آموز های دین مبین اسالم و

حفظ ثبات پایه های اقتصادی قابل  جهت کنترل سیستم پولی و مبتنی بر ربا، هایابزار

 اجرا خواهد بود.

 .کلید واژها: سیاست پولی، ابزارهای سیاست پولی، بانک، ماهیت فقهی 

                                                             
 )ع(.بیت اهلدانشگاه بین المللی -دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته اقتصاد اسالمی - 1
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 مقدمه 

روزه نظام بانکی خدمات ارزنده و قابل توجه مورد نیازی به جامعه بشری به منظور ام

ها به سرمایه هدایت آن سهولت در مبادالت، استفاده از پس اندازهای راکد مردمی و

دهد. بانک مرکزی با مطالعه لد، و اجرای سیاست پولی مناسب، ارائه میؤگذاری مفید و م

شرایط موجود در کشور اقدام به اجرای سیاست های پولی وضعیت اقتصادی، متناسب با 

های سنجیده به بهره گیری و استفاده از ابزارهای مهم و می نماید و با انتخاب سیاست

 پردازد.پیچیده اقتصادی می

ها تجربه توانسته است بانک های مرکزی را به ابزارهای بانکداری ربوی در طی قرن

است گذاری پولی مجهز نماید و هرگونه تغییر در نرخ بهره موثر و کار آمد در عرصه سی

از رهگذر تغییرات نرخ تنزیل مجدد و یا خرید و فروش بازار باز از سوی بانک مرکزی، 

ثیر گذار خواهد بود و در نتیجه تغییر در نقدینگی أبر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار ت

را در پی خواهد داشت. اعمال سیاست بخش خصوصی، حجم اعتبارات و جریانات ارزی 

پولی از رهگذر تغییرات در نرخ بهره ابزارهای سیاست پولی در سطح عمومی قیمت ها، 

میزان سرمایه گذاری، میزان تولید، اشتغال، هزینه تمام شده کاالها و خدمات، آسان 

 فی دارد.ثیر شگرأسازی مبادالت بازرگانی، اشتغال و تعادل موازنه پرداخت های ارزی ت

بر نظام در بانکداری متعارف از آنجا که ماهیت حقوقی اغلب ابزارهای سیاست پولی 

بهره و ربا استوار است، در نظام اقتصاد اسالمی جایگاهی ندارد. با وجود چنین مشکلی، 

دانشمندان اسالمی در صدد طراحی نظام بانکی بدون ربا برآمدند. در تحول نظام بانکی 

آید که ابزارهای پولی چه به بانکداری بدون ربا این پرسش پدید میاز سیستم ربوی 

جایگاهی در سیستم بانکی بدون ربا خواهد داشت. تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی 

جایگاه فقهی آن در نظام اقتصادی  جایگاه و کاربرد این ابزارها درسیاست پولی کشورها و

مکانیزم سیاست خست نگاهی به سیاست پولی، اسالمی بپردازد. در این مقاله در گام ن

اهداف و اهمیت آن پرداخته خواهد شد و به تعقیب آن ابزارهای کمی و کیفی آن  پولی،

و هم  هافعالیت بانکمشروعیت  ، در اخیر به بررسی فقهی نظام بانکی وواکاوی گردیده
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این نهایت، شد و در  چنین بررسی فقهی ابزارهای کمی سیاست پولی پرداخته خواهد

تحقیق با مقایسه تطبیقی ابزارهای سیاست پولی در بانکداری متعارف و بانکداری 

 .اسالمی منتج خواهد شد
 

 سیاست پولی گفتار اول:

د. حجم نرا تنظیم نمای د نظام مالی و پولی خودنتوانکشورها با اعمال سیاست پولی می

 ذیلباشد. در تنظیم و کنترل مینقدینگی پول و کنترل آن با اعمال سیاست پولی قابل 

تعریف سیاست پولی، مکانیزم اثرات سیاست پولی، اهمیت سیاست پولی و اهداف 

 سیاست پولی به شرح آتی تبین گردیده است.
 

 تعریف سیاست پولی الف:

پولی  سیاست پولی مجموعه ی اقداماتی است که بانک مرکزی به حیث سیاست گذار

گیرد. با اعمال سیاست پولی های اقتصادی جامعه بکار میبه منظور کنترل فعالیت 

عرضه پول انتظارات مشتریان را در رابطه به نرخ  طریق تغییرات در بانک مرکزی از

 (.1: 1393)انصاری،دهدثیر قرارمیأهای اقتصادی را تحت تکلیه ی فعالیت بهره و

بسیاری از آن از طریق گذارند و های پولی، برعرضه پول و نرخ بهره اثر میسیاست 

ها، حل مشکالت رکود و... را متأثر اهداف اقتصادی؛ مانند افزایش اشتغال، ثبات قیمت

های پولی اگر منجر به افزایش عرضه پول شوند، حالت انبساطی سازند. سیاستمی

. به طور کلی (1۶9: 1395)توسلی و دیگران، صورت، انقباضی خواهند بودغیر این داشته در

 کنند:گذاران پولی از اعمال سیاست پولی، اهداف زیر را تعقیب میستسیا

 تسریع رشد اقتصادی -1

 ایجاد اشتغال کامل -2

 تثبیت سطح عمومی قیمت ها  -3

 (.21 :13۸9جباری، )شیرین بخش وایجاد تعادل در موازنه پرداخت های خارجی -۴
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ها توجه به تضاد که بین آنطور همزمان، با ه ی اهداف فوق بلبته دستیابی به همها

های آید؛ بلکه الزم است تا از سیاستوجود دارد، به تنهایی از عهده سیاست پولی بر نمی

مالی و ارزی مناسب نیز استفاده شود. در واقع، برای تحقق بخشیدن به تعداد مشخصی 

و...  های پولی، مالی، ارزیاز اهداف اقتصادی، الزم است که ترکیب مناسبی از سیاست

مورد استفاده قرار گیرد و بین این سیاست ها، همانگی الزم وجود داشته باشد؛ چون در 

تواند با یک سیاست صورت، اثرات مورد انتظار یک سیاست پولی انقباضی، میغیر این

 مالی انبساطی از بین برود.

و  اسالمیهای مرکزی و مسئولین پولی کشورهای که دارای نظام بانکداری غیر بانک

توانند از ابزارهای ذیل های پولی و اعتباری میهستند، برای اجرای سیاست متعارف

 استفاده کنند.

 عملیات بازار باز)آزاد( -

 تسهیالت تنزیل مجدد و نرخ آن  -

 کنترل مستقیم اعتبارات -

 تعیین نسبت نقدینگی بانک ها  -

 نسبت ذخیره قانونی بانک ها -

 ترغیب اخالقی - 

های اخیر در بیشتر کشورهای جهان ی هستند که در سالرد ذکر شده ابزارهای عمدهموا

، مبتنی بر نظام بانکداری اسالمی مورد استفاده قرار گرفته اند؛ اما در کشورهای اسالمی

 تقریباً باز  پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اعمال آن، کارکرد عملیات بازار

اش متکی به استقراض از ین کسر بودجهأممنظور تولت بهد و متوقف گردیده است

باشد. یا دولت جهت تأمین مالی کسری بودجه ویژه بانک مرکزی میه سیستم بانکی ب

اش اقدام به فروش اوراق مشارکت نموده، بانک مرکزی جهت کنترل حجم پول و پایه 

پولی اقدام به خرید و فروش اوراق مشارکت در بازار ازاد )بورس اوراق بهادار( نکرده 

ری کالسیک، در است. لذا با وجود اهمیت بسیار زیاد این ابزار سیاست پولی در بانکدا
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ویژه پس از اعمال بانکداری بدون ربا، امکان استفاده از این ابزار ه کشورهای اسالمی ب

چنین، سیاست تنزیل نیز که از طریق پایه پولی برحجم به صورت مؤثر وجود ندارد. هم

اسالم  و نیز اعمال بانکداری بدون ربا در  در ربا بودن حرام لحاظ به ؛گذاردپول اثر می

با توجه به محدودیت های استفاده از  پس،شورهای اسالمی، استفاده نشده است. ک

ابزارهای عملیات بازار و سیاست تنزیل در بانکداری اسالمی، بانک مرکزی به منظور 

کنترل حجم پول، بیشتر توجه خود را به ذخیره قانونی معطوف نموده است. عالوه براین، 

منظور کنترل حجم پول استفاده کی بدون ربا و بهبانک مرکزی در چارچوب قانون بان

های اعتباری، از ابزارهای مستقیم سیاست پولی را که در حقیقت همان ایجاد محدودیت

باشد، اولویت در تخصیص اعتبارات بانکی و یا تعیین نرخ سود تسهیالت اعطایی می

 مورد توجه قرار داده است.

 

 مکانیزم اثرات سیاست پولی  ب:

های قبلی گفته شد که مفهوم سیاست پولی، اتخاذ تدابیر به منظور کنترل و بحث در

تنظیم حجم پول در گردش است. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای که در دست 

دارد، به این مهم اقدام می کند. اما نکته مهمی که باقی میماند تعیین این موضوع است 

ده از چه مکانیزمی بخش حقیقی اقتصاد را تحت که سیاست پولی اتخاذ شده، با استفا

 تاثیر قرار می دهد.

بانک مرکزی با مطالعه وضعیت اقتصادی  کشور، متناسب با شرایط موجود، دست  به 

اعمال سیاست پولی میزند. انتخاب سیاست های مدبرانه و استفاده از ابزارهای مهم و 

ست های اقتصادی به شمار مؤثر سیاست های پولی از مسائل مهم و پیچیده سیا

 (.1۴2 :لطفی، بی تا )تقوی ومیرود

 

 اهمیت سیاست پولی  ج:

 با رواج پول در مبادالت اقتصادی، ضرورت سیاست پولی نمایان گردید. پیدایش صنعت 
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ها در ایجاد پول اعتباری و بانکی از خود نشان بانکداری نوین و توان باالی که بانک

طور روز افزون سبب هپولی یا سیاست گذاری در زمینه پول را بدادند، لزوم برنامه ریزی 

جا که عدم تناسب حجم نقدینگی با حجم کاال و خدمات، باعث رکود یا گردید. از آن

شود، تنظیم حجم نقدینگی از اهمیت فراوان بر خوردار تورم و نیز دیگر مشکالت می

ز یک سوء عرضه پول و از سوی بنابراین، ضروری است ا (.۴۸ :13۷۸)فراهانی فرد، است

مند و مدیریت شود تا گرفتار آثار سوء دیگر، با تغییرات نرخ بهره، تقاضای پول ظابطه

نقدینگی  رویه نقدینگی نشود و نیز جامعه دچار رکود ناشی از کمبودافزایش بی

 (.1۴: 13۸۷حسن زاده، )مجتهد ونباشد

 کند: ثبت و دفاعی خالصه میموریسن اهداف سیاست های پولی را به دو گروه م

مین معاش و افزایش رفاه جامعه اهداف مثبت که به طور مستقیم مربوط به تأ -1

 باشد.می

اهداف دفاعی که مربوط به دفاع از وضعیت فعلی و ممانعت از احتماالت و نوسانات  -2 

افزایش حجم تولید و درآمد »مربوط به رفاه جامعه است. بعضی مانند پینگو گفته اند: 

«. جامعه، تنظیم و توزیع عادالنه آنها به منزله هدف نهایی سیاست های اقتصادی است

ز تأمین اشتغال کامل توأم با تعادل پولی و متضمن حداکثر عده ی مانند تینبرگین هدف ا

هدف سیاست پولی و (. ۴۸: 13۸۷)فراهانی فرد، درآمد و مصرف سرانه تلقی می نمایند 

اعتباری این است که حجم وسایل پرداخت را با نیاز مندی های اقتصادی تطبیق دهد. 

دهند به ولی را انجام میهایی پمقامات پولی عمل تنظیم کننده روی مجموع موجودی

 قسمی که استفاده کامل و درعین حال ممکن از منابع اقتصادی مقدور گردد.

 

 اهداف سیاست پولی   د:

بانک مرکزی برای دست یابی به اهدافی در سطوح مقدماتی، میانی و نهایی چون بهبود 

ها، ایجاد اشتغال و کاهش میزان رشد اقتصادی، پایداری اقتصاد، حفظ ثبات نسبی قیمت

بیکاری، ابزارهای مختلفی را در اختیار دارند که با استفاده از این ابزارها)کمی وکیفی(، 
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نده پولی، حجم پول و متغییرهای یه پولی و یا تغییر در ضریب فزایتغییراتی را در پا

 (.۴۴: 13۸۶،)موسویانکننداقتصادی ایجاد می

 

 ابزارهای سیاست پولی  گفتار دوم:
بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود ابزارهای مختلفی دارد و با توجه 

کند. به شرایط زمانی و تحوالت اقتصادی و اجتماعی از هرکدام از ابزارها استفاده می

است های پولی، برعهده بانک یدر تمامی کشورهای جهان مسئولیت اجرای س معموالً

مرکزی است، بنابراین، بانک های مرکزی برای دست یابی به اهداف اقتصادی، های 

 ابزارهای مختلفی را در اختیار دارند.

بانک های مرکزی با استفاده از مجموعه ابزارهای موجود تغییراتی را در پایه پولی و یا 

رسیدن  یرهای اقتصادی برایتغتغییر در ضریب فزایینده پولی، حجم پول و به طبع آن م

 کنند.به اهداف از پیش تعیین شده ایجاد می

ها، سیاست های ای است که از طریق آن بانکابزارهای سیاست پولی مهم ترین وسیله

سعی گردیده مهم ترین  بخش از مقاله آورد، در این پولی خودرا به عرصه  اجرا در می

ده در اعمال سیاست ابزارهای کمی و کیفی سیاست پولی که نقش کلیدی و تعیین کنن

 پولی دارد مورد ژرف نگری قرار گیرد.  

 

 ابزارهای کمی سیاست های پولی  الف:

توانند حجم پول را در اقتصاد تغییر شود که میابزارهای کمی به ابزارهای گفته می

های جهان مورد بهره برداری قرار ردهند، این ابزارها جنبه عمومی دارند و در اکثر کشو

 .شودکه به شرح ذیل به  مهم ترین آنها اشاره میگیرند می

 

 نرخ ذخیره قانونی -1

و موسسات سپرده پذیر موظف اند ها براساس قانون بانکی هرکشوری، بانک

های و غیر دیداری را به عنوان سپرد های دیداریپنج درصد( از سپرد صدی)مثالً در
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از دو جهت برای سیاست گذاران قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. این ابزار، 

مین امنیت بخشی از سپردهای مردم أای است جهت تکه وسیلهاهمیت دارد. نخست، آن

که به لحاظ اثرهای سریعی که تغییر در نزخ ذخیره قانونی در ها، دوم آندر نزد بانک

حجم اعتبارات اعطای سیستم بانکی به خصوص بخش خصوصی دارد، این ابزار به 

های پولی، به منظور کنترل حجم های مهم برای اجرای سیاستکی از اهرمعنوان ی

شود. تفاوت قایل شدن نرخ ذخایر قانونی برحسب منشأ تسهیالت اعتباری تلقی می

ها قدرت شود که پول آندر کشورهای اعمال می داخلی یا خارجی بودن سپردها معموالً

های اقتصادی خارج از در اختیار واحد هابین المللی داشته و حجم قابل توجهی از آن

باشد، که این قسمت از پول کشور در اختیار خارجیان میباشد. با توجه به اینکشور می

شود و هر نوع انتقال آن به بانک تجاری داخل جزء حجم پول کشور محسوب نمی

شود. بدین جهت بانک مرکزی نرخ ها میکشور، موجب افزایش قدرت وام دهی آن

کند. اگر ها که منشأ خارجی دارند تعیین میانونی باالیی برای این گونه سپردیره قذخ

بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ذخیره قانونی نماید، ضریب فزاینده پولی کاهش 

یابد. این اثر یافته و از این طریق با فرض ثابت بودن پایه پولی، حجم پول کاهش می

های تجاری کرد که با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک توان توجیهرا بدین طریق می

ناچارند در صد بیشتری از سپردهای مردم را به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی 

. (1۷0:  1395دیگران، )توسلی ودهی استفاده کنندقرار دهند و درصد کمتری را جهت وام

ثیر سریع تغییر در نرخ ذخیره أها و تبه جهت تأمین امنیت سپردهای مردم در نزد بانک

های مهم قانونی بر حجم اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی، از اهرم

 سیاست پولی، به منظور کنترل حجم تسهیالت اعتباری تلقی گردد.

ها به عنوان  یکی از ابزارهای سیاست پولی در مقایسه با دیگر ذخیره قانونی بانک

تأثیر استفاده از تغییرات نسبت  ؛برای مثال .زیادی بر خوردار استاز مزیت های ابزارها 

)شیرین  گرددذخیره قانونی بانک های تجاری، در مورد تمام بانک های کشور ظاهر می

 (.21 : 13۸9جباری،  بخش و
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های اعمال سیاست های پولی انبساطی به منظور کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک

شود، فزایینده پولی و در نتیجه حجم پول در جریان میتجاری، باعث افزایش ضریب 

های بانکی اشخاص جهت ه قانونی، میزان بیشتری از سپردزیرا با کاسته شدن نرخ ذخیر

گیرد و نیز با استفاده از افزایش نقدینگی های تجاری قرارمیدهی در اختیار بانکوام

کاهش نرخ بهره و افزایش  دهند که بهناشی از این سیاست عرضه وام را افزایش می

 شود.حجم اعتبارات و پول دفتری منتهی می

در این حال، بانک های تجاری سهمی از افزایش نقدینگی ناشی از سیاست کاهش نرخ 

کنند که افزایش تقاضا در بورس ذخیره قانونی را صرف خرید اوراق بهادار از بازار می

ها را در پی دارد. با رخ بازدهی موثر آناوراق بهادار، افزایش ارزش اوراق و کاهش ن

تری از طریق بازار توانند با نرخ ارزانچنین تحولی در بورس اوراق بهادار، بانکها می

منابع مالی جهت اعطای وام اقدام کنند که به تقویت سیاست پولی انبساطی اعمال شده 

 انجامد.توسط بانک مرکزی می

سیاست پولی، کاهش ذخیره قانونی، از نرخ بهره  چنانچه بانک مرکزی همراه با اعمال

ها قسمتی از افزایش نقدینگی اعطایی وام به بانک مرکزی نکاهد، امکان دارد بانک

های گذشته به بانک مرکزی نمایند حاصل از سیاست پولی را صرف باز پرداخت بدهی

 و از این طریق تا حدی سیاست پولی انبساطی خنثی شود.
 

 تنزیل مجددتغییر نرخ  -2

یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی، تغییر در نرخ تنزیل اوراق بهادار در بانک مرکزی 

است، بانک های تجاری به منظور رفع نیازهای نقدینگی خود در کوتاه مدت، اوراق و 

توانند با نرخ بهره مشخص به بانک مرکزی ارائه و تنزیل اسناد بهادار موجود خودرا می

مرکزی هم با تغییر نرخ تنزیل، در ذخایر سیستم بانکی و قدرت اعتبار دهی کنند. بانک 

ثیر بر انتظارات أکه تغییر نرخ تنزیل، از طریق تگذارد، اما از آنجایها تاثیر میآن
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های پولی برجای گذارد، لذا بانک های مرکزی باری را در سیاستتوانند نتایج زیانمی

 کنند.ده میکمتر از این ابزار پولی استفا

ای تسهیالت با کمبود منابع های تجاری و تخصصی برای اعطدر مواقع که بانک

ای مواجه شوند، برای پوشش کمبود خود از منابع غیر سپرده ای نزد بانک مرکزی سپرده

ها ها را تنزیل نموده و در قبال آنکنند. بانک مرکزی اسناد و برات بانکاستفاده می

 .(3۴:  13۸3)پیوستی،کندم میاقدام به ارائه وا

توانند اوراق بانک های تجاری به منظور رفع نیازهای نقدینگی خود در کوتاه مدت می

را با نرخ بهره مشخص به بانک مرکزی ارائه و تنزیل نمایند.  و اسناد بهادار موجود خود

نقدینگی نرخ اعالم شده توسط بانک مرکزی منحصراً به شرایط عرضه اسناد و تقاضای 

نیست، بلکه بانک مرکزی با تغییر نرخ، بر ذخایر سیستم بانکی و قدرت اعتبار دهی 

گذارد. روشن است که اثر استفاده از تغییر در نرخ تنزیل مجدد، بستگی به ها اثر میآن

ها به استفاده کمتر یا بیشتر از منابع بانک مرکزی دارد. یعنی تمایل و خواست بانک

ها تنها به نرخ اعالم شده از سوی بانک مرکزی منوط نیست، بلکه کتقاضای وام بان

ها و پذیرش عوامل دیگری چون تقاضای وام سودآور از ناحیه مشتریان، ذخایر آزاد بانک

ذخایر آزاد دخالت دارد. عملیات نرخ تنزیل مجدد از سوی بانک  نیاز، به ریسک نسبت به

 ودی کنترل خواهد کرد.مرکزی، عرضه پول توسط بانک ها را تا حد

که بانک تجاری اگر فردی به یک بانک مراجعه کند و درخواست وام نماید، در صورتی

ی در اختیار نداشته باشد، برای پرداخت وام به شخص فوق، به بانک هیچ گونه سپرده

نماید. بانک مرکزی به بانک تجاری وامی کند و درخواست وام میمرکزی مراجعه می

کند و بانک نیز منابع مالی فوق را در تری نسبت به بازار پرداخت میه پایینبا نرخ بهر

نامند و نرخ دهد. این عمل بانک مرکزی را تنزیل مجدد میاختیار متقاضی وام قرار می

نرخ تنزیل  .شود، نرخ تنزیل مجدد نام داردی که توسط بانک مرکزی تعیین میبهره

باشد و با آن دارای های تجاری میمجدد از عوامل موثر بر نرخ ذخیره اضافی بانک

های تجاری تمایلی جهت رابطه مثبت است، اگر نرخ تنزیل مجدد کاهش یابد، بانک
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را از بانک مرکزی  توانند منابع مالی خودینگهداری ذخایر اضافی نخواهند داشت؛ زیرا م

مرکزی با این کاهش سیاست پولی انبساطی اتخاذ نموده و قدرت تأمین کنند. بانک 

دهد که این امر نیز ضریب تکاثری و حجم پول را افزایش ها را افزایش میدهی بانکوام

در بانکداری اسالمی به لحاظ حرام بودن ربا (. 13۸9)عباسیان و مراد پور اوالدی، دهد می

ا، از این ابزار استفاده نشده است. اگر چه حجم در اسالم و نیز اعمال بانکداری بدون رب

ها از طریق تنزیل اعتبارات سیستم بانکی قابل توجه بوده است، اما منابعی که بانک

ها به بانک مرکزی قابل توجه نبوده و آورند، نسبت به بدهی بانکمجدد به دست می

  .(1۷1: 1395ن،توسلی، تاجک و دیگرا)درصد بوده است 10ها کمتر از در اغلب سال

 

 باز تغییر عملیات بازار -3

این عملیات خرید و فروش اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی را در بردارد. خرید 

و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی در کشورهایی که بازار 

مکانیزم های کنترل حجم پولی توسعه یافته ای دارند، یکی از فعال ترین و موثر ترین 

پول و اعمال سیاست های پولی توسط بانک مرکزی است. عملیات بازار باز عبارت از 

دخالت مقامات پولی در بازار اوراق قرضه و بهادار دولتی، به منظور تنظیم حجم پول در 

بلند  ی که متناسب با نیازهای اقتصادی باشد. این نوع اوراق معموالًگردش، به گونه

عامل  باشند.ت هستند  و دارای نرخ بهره ثابت نسبت به ارزش اسمی شان میمد

با تعیین و تغییر میزان  عملیاتی اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار آزاد معموالً 

کمی خرید و فروش این اوراق در بازار از طرف بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی 

ر پیش گرفتن سیاست انبساطی، اوراق بهادار بیشتری همراه است؛ به این ترتیب که با د

کند، تا حجم پول در گردش را افزایش دهد و در جهت سیاست پولی خریداری می

 انقباضی اوراق بهادار بیشتری به فروش رساند، تا از حجم پول در گردش کاسته شود.

 

 کنترل مستقیم  -4

 گیرد که دیگرمورد استفاده قرار میکنترل مستقیم به عنوان ابزار سیاست پولی هنگامی 
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های موجود برای جلوگیری از گسترش اعتبارات، از سرعت الزم و کارایی کافی روش 

که به دو صورت تعیین حدود اعتباری و تعیین ( 159: 13۸۶،) موسویانبرخوردار نباشد

حدود مجاز  گیرد. استفاده ازها، مورد استفاده قرار میحداکثر نرخ بهره پرداختی به سپرد

اعتباری در کشورهای در حال توسعه به طور معمول با تعیین اولویت خاص اعتباری 

 گیرد:برای بخش های تولید همراه است.کنترل مستقیم به شگرد های ذیل صورت می
 

 اوراق قرضه  -1-4

 خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی در کشورهای که

ای دارند، یکی از فعال ترین و موثر ترین مکانیزم های کنترل بازار پولی توسعه یافته 

های پولی توسط بانک مرکزی است. عملیات بازار باز عبارت حجم پول و اعمال سیاست

از دخالت مقامات پولی در بازار اوراق قرضه و بهادار دولتی به منظور تنظیم حجم پول 

 متناسب با نیازهای اقتصاد باشد. ی کهدر گردش، به گونه

بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی، از عملیات بازار باز در جهت اعمال سیاست 

کلی از اجرای این سیاست کاهش کند. هدف های انبساطی و انقباضی پولی استفاده می

نک دهی بانک ها و جلوگیری از گسترش پایه پولی از طریق انتقال بدهی دولت به باوام

 باشد. ها می

پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، فروش اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی آن 

های سرمایه گذاری در یز با مشخص شدن شیوه مصارف سپرداز نقطه نظر شرعی و ن

عقود اسالمی مانند مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و... با مشکالتی مواجه شد 

گونه اوراق ها به خرید اینواجه شدند. بنابراین، الزام بانکمنابع آزاد مو بانک ها با مازاد 

لغو شد و به بخش خصوصی نیز اوراق جدیدی ارائه نشد. اما برای اوراق موجود در 

 جای نرخ بهره، نرخ جایزه تعیین شد. هها بدست بانک

 

 اوراق مشارکت -2-4

 در نظر گرفت، با این تفاوت که مسائلتوان جایگزین اوراق قرضه ق مشارکت را میاورا 
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 فقهی و قانونی در آن رعایت شده است و برای این اوراق بهره پرداخت نشده و سود 

شود. اوراق مشارکت در سیستم بانکی در ده های اخیر ظهور )علی الحساب( پرداخت می

باشد. کرد و دالیل اصلی فروش آن، تأمین مالی طرح های بخش دولتی و غیر دولتی می

قرضه در عملیات بازار باز را ق اوراق همان عملکرد مربوط به اورااما از منظر دیگر این 

 به نوعی بر عهده دارند.

های اقتصادی و به منظور تنوع در ق به هدف افزایش مشارکت مردم در فعالیتاین اورا

سود آور های مین منابع مالی برای ایجاد و تکمیل و توسعه طرحأابزارهای مالی و ت

 شود. عمومی و خصوصی از طریق منابع غیر بانکی منتشر می

این اوراق قابل انتقال به غیر بوده و صاحبان آن نسبت به سهم خود در سود حاصله 

های بعدی نیز های توسعه در سالکید برنامهأباشند. از این اوراق با توجه به تسهیم می

خوبی بین مردم بر خوردار بوده است که علت اصلی استفاده شده و تا به حال از استقبال 

توان در تضمین سود آن توسط بانک مرکزی و قدرت نقدینگی باال با تفاوت آن را می

 سود پرداختی نسبت به سپرده های بانکی عنوان کرد.

های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به بانک مرکزی در قانون برنامه

د که برای اعمال سیاست های پولی انقباضی)انبساطی( اقدام به انتشار اجازه داده می شو

اورا ق مشارکت نماید. با تصویب و موافقت شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه 

به  یتموفقدر  داده شده که اوراق مشارکت منتشر نماید. بر این اساس، بانک مرکزی 

اقتصاد اسالمی به نقش اوراق قرضه  فروش اوراق مشارکت، نقش اوراق مشارکت در

در اقتصاد کالسیک نزدیک شده و بانک مرکزی از اوراق مشارکت به عنوان یک ابزار 

 (.3-2: 13۸3)کشاورزیان پیوستی، نمایدپولی استفاده می

کند که در این سیاست، بانک مرکزی در مواقع تورم و رکود سیاست های متفاوتی  می

اوراق مشارکت در جهت کنترل تورم و از بین بردن رکود  و خرید و فروش اوراق قرضه

ای نرخ تورم این سیاست دنبال می شود. به این صورت که اگر در اقتصاد جامعه در

افزایش یافته و مستمراً در حال افزایش است، یعنی نقدینگی موجود بیشتر بوده و این 
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کل را افزایش  سطح تقاضای کاالها و خدمات شده ونقدینگی باعث افزایش تقاضا برای 

دهد و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت. در چنین حالتی، برای جمع می

آوری نقدینگی موجود در دست مردم، دولت سیاست عملیات بازار باز یعنی سیاست 

کند و از این گیرد و شروع به اوراق قرضه یا مشارکت میانقباضی پول را در پیش می

ینگی موجود در جامعه را که سبب تورم شده است را جمع آوری نموده و در طریق نقد

که نتیجه آن افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال و  گیردامور تولیدی به کار می

 (.1۷2:  1395توسلی، تاجک و دیگران، )افزایش تولید و در نهایت کنترل تورم خواهد شد 

دولتی از سوی بانک مرکزی را در بردارد، خرید  این عملیات خرید و فروش اوراق قرضه

و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی در کشورهای که بازار 

پولی توسعه یافته ای دارند، یکی از فعال ترین و موثر ترین مکانیزم های کنترل پول 

 .و اعمال سیاست های پولی توسط بانک مرکزی است

 

 یفی سیاست های پولیابزارهای ک  ب:

 شود به سیاست پولی بر اساس ابزارهای  کیفی، سیاست های ترجیحی پولی گفته می

های شدید اقتصادی که با دخالت مستقیم مقامات پولی تنها در شرایط خاصی و یا بحران

 پذیرد.صورت می

 

 تعیین اولویت ها و سقف اعتبار بخش های اقتصادی  -1

آورد، مورد بخش های اقتصادی به عمل می بررسی های که در بانک مرکزی با توجه به

فتن شرایط تواند تعیین نماید. از این رو، با در نظر گرشرایط اقتصادی هر بخش را می

ها های پرداختی تعیین و به بانکهای را در مورد نحوه واماقتصادی موجود، اولویت

د با تعیین سقف اعتبار یا میزان توانهای مرکزی مینماید. هم چنین بانکابالغ می

حداکثر مبلغ وام های پرداختی و یا تعیین نرخ رشد وام ها در بخش های مختلف، بانک 

 (5: 1393)انصاری، ها را در زمینه پرداخت وام به طور مشخص محدود نماید
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 ترغیب اخالقی -2

اقتصادی کشور را ها، شرایط و اوضاع ها و اطالعیهبانک مرکزی با استفاده از بخشنامه

رساند و در این اطالعیه که جنبه الزام آور ها میاز دیدگاه پولی و بانکی به اطالع بانک

 شوند.برای بانک ها ندارد، ترغیب اخالقی نامیده می

 

 تعیین شرایط وام های اقساطی و رهنی -3
.. ارتباط .و های با دوام، نظیر اتومبیل، خانهدر کشورهای صنعنتی، بیشتر خرید کاال

ها دارد و بدون کمک بانک مالی خرید این کاالها توسط بانک تأمین بسیاری به میزان

ها و موسسات مالی، تقاضا برای این کاالها مسلمًا کمتر خواهد بود. بنابراین، بانک 

تواند به مقدار زیادی در های اقساطی میمرکزی از طریق تعیین شرایط پرداخت وام

ثیر وام أنوع کاالها موثر بوده و رونق یا کسادی اقتصادی؛ تحت تتقاضای خرید این 

تواند های اقساطی و رهنی و تعیین مبلغ پرداخت نقدی و نیز مدت باز پرداخت وام، می

 .(۶)همان: تقاضا برای کاالهای با دوام افزایش یا کاهش دهد

 

 وجود نرخ های ترجیحی -4

ها و شرایط دیگری که مربوط به ضمانت نامهنرخ های ترجیحی در مورد وام، شرایط 

گردد حجم های اقتصادی وجود دارد، باعث میدر باره اعطای وام یا نحوه وام بخش

ثیر قرار گیرد و به این ترتیب بانک مرکزی أهای مختلف اقتصادی تحت تها در بخشوام

ها را کهای مختلف اقتصادی را درجه بندی نموده و پرداخت وام از طرف بانبخش

  )همان(.نماید تسهیل یا محدود می

 

 بررسی فقهی فعالیت های بانکی و ابزارهای سیاست پولی گفتار سوم:
شود دراین گفتار به بررسی فقهی بانک  مرکزی و ابزارهای سیاست پولی پرداخته می

 گیرد:بحث فقهی فعالیت های بانک مرکزی در دو مرحله انجام می آید.به شرح که می
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های اقتصادی هیچ محدودیتی ندارند و فرد در انتخاب ها در فعالیتنظر اسالم، انسان از

فراد، به دولت حق داده شده باشد و برای رعایت جامعه و اشغل و کیفیت فعالیت آزاد می

(. ۷9:13۸۶)موسویان، تمام فعالیت های اقتصادی دولتی و خصوصی نظارت داشته باشدتا بر

ها و موسسات اجتماعی و اقتصادی موظف اند ساختار ها و سازمانداین رو تمام نهااز 

ها از طرف ی طراحی کنند که قابلیت نظارت و هدایت آنگونهه اجرای و مدیریتی را ب

بنابراین، بانک مرکزی، به عنوان  .دولت بر اساس مصالح اسالم و مسلمانان فراهم باشد

تصویب قوانین، فعالیت های بانک تجاری،  نماینده دولت، بر فعالیت های نظام پولی با

موسسه های مالی اعتباری و سایر موسسه های پولی اعتباری حق کنترل و هدایت 

 دارد.

های مربوط به شود. گروه اول، فعالیتفعالیت های بانک مرکزی به دو گروه تقسیم می

طال و ارز ی دولت و حفظ ذخایر ایدولت است، مانند اسکناس و مسکوکات، صندوق دار

کشور، در این موارد، جواز چنین فعالیت های تابع مشروعیت خود دولت است. اگر دولت 

از جهت شرعی و قانونی مشروع باشد، بانک مرکزی و فعالیت های مذکور قانونی خواهد 

های مالی اعتباری است که در های تجاری و موسسهبود. گروه دوم در راستای بانک

 ها ابزارهای سیاست پولی نقش تعیین کننده دارد.بانک هایدسته دوم فعالیت

 

 بررسی فقهی ابزارهای سیاست پولی الف:

 ماهیت فقهی سپرده قانونی  -1

های مردم تی از سپردمسقچنانچه بیان شد طبق قانون، بانک های تجاری موظف اند 

تواند مرکزی میرا به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و نیز بانک 

طبق مصالح اقتصادی نرخ ذخیره قانونی را افزایش یا کاهش دهد. در نتیجه حجم 

اگر نرخ ذخیره  ؛کند. برای مثالمی سپرده قانونی و به تبع آن منابع آزاد بانک ها تغییر

ها نزد موظف به نگهداری ده درصد از سپردقانونی ده درصد باشد، بانک های تجاری 

ها فعالیت بانکی خواهند داشت و اگر نرخ ذخیره ده و با نود درصد سپردمرکزی بو بانک
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پنج درصد افزایش یابد، سپرده قانونی به آن اندازه افزایش یافته و  قانونی به بیست و

 پنج درصد خواهد بود. ها برای فعالیت تنها هفتاد وذخایر آزاد بانک

یکی از شرایط صحت   ت؟حال سوال این است که ماهیت فقهی سپرده قانونی چیس

های تجاری را موظف به چنین تواند بانکآیا بانک مرکزی می ؛معامله اختیار است

بر بودن برخی از ابزارهای سیاست پولی، آیا بانک ای نمایند؟ با توجه به زمانسپرده

 یر نرخ ذخیره قانونی بزند؟یکه بخواهد دست به تغتواند هر زمانیمرکزی می

فقهی سپرده های بانکی در بانکداری متعارف چند احتمال وجود دارد که تبیین ماهیت 

 شود:در ذیل بدان اشاره می

 

 های بانکی قرض هستندسپرد -1-1

 گذارد، بانک نیز متعهد به برگرداندنعنوان قرض در بانک میهسپرده گذار وجوه را ب 

نیز به ملکیت قرض  شود. مال قرض داده شدهکل یا بخشی از بدهی عندالمطالبه می 

باشد و حتی آید و قرض گیرنده متعهد به برگرداندن مثل قیمت مال میگیرنده در می

های ه پرداخت عین مال ندارد، از ویژگی سپردبا وجود عین مال، قرض گیرنده تعهدی ب

یابیم که ماهیت سپردهای بانکی همان ماهیت قرارداد بانکی و قرارداد قرض در می

)میر معزّی، هستند هم منطبق بر صوصیات اصلی این دو قرارداد کامالًقرض بوده و خ

جا که غالب فقهای معاصر ماهیت سپرده بانکی در بانکداری متعارف آن از (.51 :13۸۴

  .دانند، اگر شرط زیاده و بهره شود ربا و  ممنوع خواهد بودرا قرض می

حقوقی  قرض را داشته باشد که بانک تواند ماهیت های بانکی میسپرد به باور نویسنده؛

هویت  باشد باها میملزم به باز گرداندن اصل سپرد  هابانک حق تصرف در آن را دارد و

هرگونه زیاده و های بانکی را به عنوان قرض، فقهی سپرد بخشیدن ماهیت حقوقی و

های بانکی به عنوان قرض ممنوع است ربا محسوب شده وحرام بهره در در سپرد

 .باشدمی
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 ها ماهیت ودیعه را دارندسپرد  -2-1

 در بانک سپرده گذاری  "ودیعه"اساس این احتمال، سپرده گذار پول خود را به عنوان  بر 

تفاوت اساسی بین ویژگی  می کند تا در صورت نیاز، کل یا بخشی از آن را برگرداند. 

توانند ماهیت فقهی و های بانکی نمیهای ودیعه و سپردهای بانکی این است که سپرد

رسد، این تشابه اسمی به اعتبار دوران حقوقی عقد ودیعه را داشته باشند. به نظر می

ها را نزد های خود، آنکه افراد برای حفظ پولاولیه صرافی و بانکداران باشد؛ زمانی

اما گرفتند. ها را تحویل میکردند و هنگام نیاز آنصرافان مورد اعتماد ودیعه گذار می

با گسترش جوامع و تکامل معامالت بانکی و ابداع راهای به کارگیری سپردها، ماهیت 

دانان، حقوقی سپرده تحول یافت، هرچند اسم اولیه خود را حفظ کرد. برخی از حقوق

سپرده بانکی را ودیعه ناقص دانسته اند که درآن، ودیعه پذیر مالک مال ودیعه گذاشته 

 ازگرداندن مثل آن است. شود و ملزم به بشده می

امی به نگهداری ، بانک مالک سپرده است هیچ الزتوان گفت: اوالًدر نقد این نظریه می

ت قرض بوده با صرف تغییر اسم گی های فوق از خصوصیا، ویژاًنیمثل آن ندارد. ثا

ست و براین، سپرده بانکی ودیعه ناقص نیرا قرارداد جدید تلقی کرد. بناتوان آننمی

فراهانی فرد،  )فرزین و رض که چنین باشد ودیعه ناقص چیزی جز قرض نخواهد بودفبر

سپردها نمیتواند ماهیت ودیعه را داشته باشد  نویسنده به این باورمند است که (.33: 13۸۸

چون ودیعه را بانک حق تصرف درعین مال را ندارد، بانک باید هنگام باز گرداندن آن 

تشابه دوران اولیه بانکداری بوده است که افراد سپرده های  عین مال را بر گرداند این

اشته اند و موقع ضرورت عین خودرا نزد صرافان که بانکداران اولیه بوده است میگذ

گرفتند اما با تحول و گران قیمت بوده می را که بیشتر طال و فلزات های خودسپرد

 .اساسی پیدا نموده است های بانکی تفاوتاف بانکداری ماهیت ودیعه با سپردانکش
 

 ها بعنوان عاریهسپرد  -3-1

 دهد تا از منافعش استفاده کند و اصل آنسپرده گذار، پول خود را نزد بانک عاریه می 
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 . )همان(را به او برگرداند 

های بانکی، وجوه سپرده گذاری است که در سپردتفاوت بین عاریه و سپرده بانکی به این

شود و بانک هیچ تعهدی به بر درآمده از منابع بانک محسوب میشده به ملکیت بانک 

گرداندن عین اموال ندارد، بر خالف عاریه که بانک حق تصرف و تلف را ندارد، هرگونه 

 انتفاع منوط به بقای عین بوده و عاریه گیرنده ضامن بر گرداندن اصل مال است. 

ماهیت فقهی و حقوقی عاریه را داشته توانند سپردهای بانکی نمی به اعتقاد نویسنده؛

های که در عاریه و سپردهای بانکی وجود دارد که در سپردوی باشند به دلیل تفاوت ماه

ها را دارد اما در عاریه بانک ملزم به باز گرداندن بانکی حق تصرف و اختیار در سپرد

بانکی را های ین، سپردبنابرا .اصل سپرده بوده وحق تصرف وتلف اصل مال را ندارد

 .توانیم به عنوان ودیعه هویت فقهی وحقوقی بدهیمنمی
 

 های بانکی اجاره اندسپرد  -4-1

 دهد تا از آن استفاده کرده، بدین صورت که سپرده گذار، پول خود را نزد بانک اجاره می 

بعد از مدتی عالوه بر، بر گرداندن اصل آن، مقداری هم به عنوان اجاره به او پرداخت 

های بانکی روشن خواهد و ویژه گی های اجاره ماهیت سپردشود. با دقت در مفهوم 

 شد:

 شود.اجاره عقدی است که موجب آن، منفعت یک مال به دیگری منتقل می

ها آشکار خواهد شد. با چشم ری تفاوتهای آنبا مقایسه قراردادهای اجاره و سپرده گذا

 ها وجود دارد:های این دو قرارداد، دو تفاوت اساسی بین آنپوشی از سایر تفاوت

که مستأجر در حفظ مال کوتاهی نکند ضامن عین مستاجره نخواهد در اجاره، در صورتی

 است. بود، اما در سپرده به دنبال انتقال ملک، سپرده گیرنده، ضامن مثل آن

و سپرده بنابراین، سپرده گذاری نمی تواند ماهیت فقهی و حقوقی اجاره را داشته باشد 

خواهم پولم را گوید میدر تداول عامه نیز کسی نمی گنجد.گذاری در قالب اجاره نمی

 در بانک اجاره بدهم.



 98                                                     ابزار های سیاست پولی در نظام پولی متعارف و اسالمی
 ــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

اشته تواند ماهیت حقوقی اجاره را دها نمیسپرد نویسنده به این نتیجه رسیده است که

های بانکی وجود دارد این است که در فاوت اساسی که بین اجاره و سپردباشد چون ت

شد ضامن نیست در نگهداری مال کوتاهی نکرده با اجاره اگر مستأجر در امر حفظ و

 .باشدیهای مردم مکه در سپردهای بانکی بانک ضامن سپردحالی
 

 ندا های بانکی قرارداد جدیدسپرد  -5-1

ها را از نوع وام بانکی، ن بین قرض و وام های بانکی، سپردنیز با فرق گذاشتی اعده  

های شکلی بین داده اند. برخی تفاوت به عنوان عقد جدیدی در قبال قرض قرار

گونه قراردادهای بانکی، های بانکی و قرض، و برخی مسائل حل نشده در اینسپرد

رارداد جدید بودن سپردهای بانکی با ل را در قآن داشته اند که راه ح ی را براعده

 ند از:ها عبارتهای مخصوص به خود جستجو کنند. این ویژگیویژگی

 سپرده گذاران، قصد دادن قرض به بانک را ندارند.یک: 

 در قرض، ثروتمندان به نیازمندان قرض میدهند، برخالف سپرده های بانکی.دو: 

کی نظیر جبران ضرر ناشی از تأخیر در های بانبرخی قوانین حقوقی حاکم بر سپردسه: 

 پرداخت بانک، با احکام قرض تطابق ندارد.

ناظر به مفاد است نه الفاظ « العقود تابعه للقصود»ی فقهیقاعده پاسخ باید گفت: اوالً در

تملیک مال »و عناوین. در قرارداد قرض نیز آنچه الزم است، قصد مفاد قرض، یعنی 

کند ار وجوه خود را به بانک تملیک میاهد بود. سپرده گذخو« به دیگری به قصد ضمان

 به این شرط که هر وقت خواست مثل آن را باز پس گیرد.

بنابراین، سپرده گذار به طور دقیق مفاد قرار داد قرض را قصد کرده است، هر چند از 

 واژه و عنوان قرض غافل باشد.

تواند به براین، قرارداد قرض می، عقد قرض محدود به رفع نیاز طرف نیست. بناثانیاً

 ها است.ف صورت گیرد که قصد نیکوکاری یکی از آنلهای مختانگیز
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، قرارداد قرض قابلیت انواع شرط های ضمن قرارداد را دارد که قائل شدن شرایط ثالثاً

در کیفیت پرداخت قرض و چگونگی به کارگیری مال قرض شده، از طرف قرض دهنده 

 زند.ماهیت قرض را به هم نمییا قرض گیرنده، 

های جاری، پس انداز ر بانکداری متعارف، اعم از سپردهای بانکی دبنابراین، انواع سپرد

ها به مالکیت بانک در دارند که با سپرده گذاری، سپرد و مدت دار، همه ماهیت قرض

ه ماهیت یابیم کها را دارد. با کمی دقت در میآید و بانک حق هر نوع تصرفی در آنمی

های تجاری تفاوتی ندارد و بانک مرکزی سپرده قانونی با سپرده گذاری مردم نزد بانک

صورت وام در اختیار هتواند در صندوق ذخیره کند، یا بمالک سپردهای قانونی شده، می

تواند در عملیات تنزیل مجدد استفاده کند و اگر شرط زیاده ها بگذارد و میبرخی بانک

ها شده باشد یا قرارداد بر اساس بهره و زیاده منعقد گردد، مصداق قرض ن)بهره( در آ

که بانک با بهره بوده، از دیدگاه فقه اسالمی ربا محسوب شده و حرام است. در صورت

تواند مصداق قرض بدون بهره باشد و مشکل ها سودی نپردازد، میمرکزی در برابر سپرد

های خصوصی توان گفت بانکسود پرداخته شود، می شرعی ندارد. اما اگر به این سپردها

های دولتی از حیث حکم متمایزند. زیرا بانک خصوصی ماهیت مستقل از بانک و بانک

چه در بانک شود. با سپردن آنمرکزی دارد و بانک خصوصی، مالک سپردهای مردم می

شده، شود به بانک مرکزی، بانک مرکزی آن را مالک خصوصی سرمایه گذاری می

شود و بنابراین، پرداخت هر نوع زیاده و بهره، سپردها مال بانک مرکزی محسوب می

 گردد.مصداق ربا و از نظر اسالم حرام محسوب می

حکم بانک های دولتی تا حدودی با بانک خصوصی متفاوت است، زیرا با سپرده گذاری، 

که آید و زمانیدر می وجوه سپرده گذاری شده به مالکیت بانک دولتی و در واقع دولت

کند، به منزله بانک دولتی نزد بانک مرکزی که آن هم دولتی است سپرده گذاری می

خودش به فعالیت دیگرش پول قرض آن است که فردی از یک فعالیت اقتصادی 

کند. روشن دهد)بامسامحه( و برای این قرض از فعالیت دوم بهره ای در یافت میمی

 پرداخت زیاده از مصادق قرض ربوی نخواهد بود و در واقع اصالً صورت است که در این
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انتقال دارایی از محلی به محلی دیگر و از فعالیتی به  قرض نخواهد بود، بلکه صرفاً

 (.2۶۷-2۶۸: 13۸1)فراهانی فرد، فعالیت دیگر است

تواند  بر بودن برخی از ابزارهای سیاست پولی، آیا بانک مرکزی میاما با توجه به زمان

طبق صالح دید خود دست به تغییر نرخ ذخیره قانونی بزند؟ در پاسخ این سوال می 

توان گفت بانک مرکزی به عنوان نماینده و عامل دولت حق نظارت و هدایت نظام 

های تجاری مبنی بر نگهداری سپرده قانونی بانکی را به عهده دارد. از این رو، الزام بانک

با پیشنهاد بانک مرکزی،  گذارهای مصوب از سوی مراجع قانونها از نرخو پیروی آن

کند و در نتیجه هر بانک تجاری بر اساس قوانین بانکی کشور، پشتوانه قانونی پیدا می

گیرد و متعهد به نگهداری سپرده قانونی بر مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی می

 همان(.)ین شده از سوی بانک مرکزی استیاساس نرخ های تع

 

 بررسی فقهی تنزیل مجدد  -2

بانک های تجاری اسناد تجاری)چک ، سفته، برات، اسناد در وجه حامل و هرگونه اوراق 

کنند، خود نیز اسناد را نزد بانک مرکزی بهادار قابل انتقال( را که ازمردم تنزیل می

ربوی، تنزیل مجدد گویند. در بانکداری کنند که به این عمل تنزیل مجدد میتنزیل می

 پذیرد.به دو شکل صورت می

که اسناد تنزیلی یک نوع پشتوانه برای بانک تجاری نزد بانک مرکزی به نخست آن

های تجاری روند. بانک مرکزی بر اساس این پشتوانه)اسناد تنزیلی( به بانکشمار می

ر اختیار داشته باشد هر بانکی اسناد تنزیلی بیشتری د ءدهد. طبق این مبناوام با بهره می

توانند وام بیشتری از بانک مرکزی دریافت کند. حکم فقهی این گونه معامله چیست؟ می

توانند از این روش در بانکداری سود ببرند؟ روشن است که در این ها میآیا مسلمان

صورت ماهیت تنزیل مجدد، وام با بهره و ربا است و اسناد تنزیلی پشتوانه وام ربوی 

 ، در نتیجه این نوع از تنزیل مجدد از نظر امامیه جواز فقهی ندارد.بوده
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که طوریعنوان مالک و فروشنده اسناد اند؛ همانهکه بانک های تجاری خود بدوم آن

فروشد، بانک های تجاری نیز اسناد تنزیلی را تاجر اسناد تجاری را به بانک تجاری می

کنند. بنابراین، بانک مرکزی مالک اسناد می جمع آوری کرده، نزد بانک مرکزی تنزیل

ها را به عهده بانک تجاری و بدهی مربوط به آنها خواهد بود که ممکن است وصول آن

گونه معامله از دید بگذارد تا پس از وصول به حساب بانک مرکزی واریز نماید. این

نند؟ با کمی تأمل توانند دست به چنین اقدامی بزها میفقهی چی حکمی دارد؟ آیا بانک

توان دریافت، این نوع عملیات تنزیل مجدد ماهیت خرید و فروش دین به شخص می

( که 1۷1: ، بی تا)موسویان، فقه معامالت بانکیکند ثالث به کمتر از مبلغ اسمی پیدا می

ای ضرت امام خمینی و آیت اهلل خامنهدانند هرچند حمشهور فقهای امامیه آنرا جایز می

این درصورت است که اسناد تنزیلی، سفته و برات واقعی نشانگر . مخالف هستندبا آن 

 بدهی واقعی باشند. در غیر این صورت، تنزیل مجدد اشکال خواهد داشت.

شود؟ سوالی که مطرح است این است تغییر نرخ تنزیل مجدد به چه منظور انجام می

هش نرخ تنزیل مجدد ا کای بانک مرکزی اقدام به افزایش یچرا و به چه انگیزه

دهی نماید؟ بدیهی است، اعمال چنین سیاستی برای کنترل نقدینگی و قدرت واممی

های تجاری است. بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و هزینه آن اقدام به تغییر بانک

کند. برای مثال، اگر تا تاریخ مشخصی اسناد تجاری را با نرخ بیست وپنج نرخ تنزیل می

را به ده درصد کاهش کرد، حال برای اعمال سیاست انبساطی پولی آنتنزیل میدرصد 

دهد. از دهد یا برای اعمال سیاست انقباضی آن را به بیست وپنج درصد افزایش میمی

پذیرد، تغییرات جا که با رضایت، آگاهی و اختیار طرفین، عملیات تنزیل صورت میآن

های تنزیل شکال رو برو نخواهد شد. تغییر نرخنرخ تنزیل از سوی بانک مرکزی با ا

 تواند به عنوان مقررات اعمال شود.مجدد می

دانشمندان اهل سنت تنزیل مجدد را که ریشه در خرید و فروش اوراق بدهی دارد، به 

 دو صورت تصویر نموده اند:
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ی صورت، بانک سرمایهتنزیل اسناد تجاری نزد بانک مدیون به صاحب اسناد؛ در این

نماید. می کند و در برابر آن اسناد تجاری مدت دار به سرمایه گذار واگذاررا دریافت می

 تواند قبل از سر رسید مبلغ مندرج در اسناد را درج نماید؟آیا صاحب سرمایه می

اکثر علمای اهل سنت قائل به حرمت این اسناد شده اند، زیرا تنزیل اسناد تجاری سر 

ها، از تواند در برابر نقد کردن آناما می آورد و جایز نیست؛در می ی حراماز ربای نسیه

 .(10: 1395فراهانی فرد و انصاری، )دارنده سند کارمزد دریافت نماید 

در جای دیگر، رأی علمای جامعه اسالمی به طور دسته جمعی در مورد خرید و فروش 

 شود:اسناد تجاری چنین بیان می

له اسناد تجاری که حاکی از بدهی شرکت به فرد است و صدور، خرید و مبادیک: 

کند، حرام است، شرکت متناسب با مقدار پولی که به او قرض داده است سود دریافت می

زیرا این اسناد ماهیت قرض ربوی را دارد و تفاوت اسمی هیچ تأثیری بر مشروعیت آن 

 ندارد.

گردد، فروش آن ی محسوب میجا که اسناد تجاری با کوپن صفر قرض ربواز آندو: 

به کمتر از ارزش اسمی آن که دارنده آن از تفاوت بین قیمت اسمی و تنزیل استفاده 

 نماید، حرام است.می

اسناد با جایزه به دلیل قرض بودن آن چنانچه شرط فایده یا زیاده نسبت به تمام سه: 

ه دلیل مجهول قرض دهنده ها یا برخی از آنان به صورت غیر مشخص شده باشد، ب

 (.222)همان: بودن معامله و نیز شبهه قمار حرام است 

 

 ماهیت فقهی عملیات بازار باز -3

گاهی بانک مرکزی به منظور اعمال سیاست اقتصادی، اقدام به خرید و فروش اوراق 

کند. بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست انبساطی پولی، دست به قرضه دولتی می

زند و پول در جامعه تزریق های تجاری میدولتی از مردم و بانک اوراق قرضهخرید 

ها و جامعه باشد، سیاست انقباضی پولی، چه هدف جمع آوری پول بانکنماید. چنانمی
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گردد و این سیاست بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه دولتی به مردم و اعمال می

یت اوراق قرضه به اعطای پذیرد. به دلیل برگشت ماههای تجاری صورت میبانک

ها، معامله مترتب بر ربا است. بنابراین، عملیات هرمعامله مترتب برآن قرض با بهره و ربا

بازار باز، از دیدگاه فقهی عملیات مترتب بر قرض با بهره بوده، ربا و حرام است. البته 

ه و ثانویه برخی از محققان صور مختلفی برای خرید و فروش اوراق قرضه در بازار اولی

های خصوصی و مردم باشند، های دولتی یا بانککه خریدار اولیه یا ثانویه بانکو این

اما ثابت شد که اوراق قرضه )همان(. تصویر کرده اند و احتماالتی از جهت فقهی داده اند

ها معامله مترتب بر قرض با بهره ماهیت قرض ربوی دارند و هرنوع معامله مترتب بر آن

 که از نظر شرعی ربا حرام است.است 

آن بر ربا و  ءدانشمندان اهل سنت، ابزار عملیات بازار باز را به دلیل مسلم بودن ابتنا

رداختن به مباحث فرعی آن سود ثابت در بانکداری مورد بحث قرار نداده اند و لذا از پ

یر بانکی جایز را در مورد معامالت بانکی و غداری نموده اند و به کارگیری آننیز خود

ندانسته اند. در برخی موارد که ناگزیر از بیان آن شده اند تنها به این مقدار بسنده شده 

 که معامله با اوراق قرضه جایز نیست.

زحیلی و قره داغی از معدود کسانی اند که به اختصار در حد یک یاد آوری به این ابزار 

اوراق قرضه، اوراق و اسنادی دال بر بدهی  نویسد:اشاره کرده اند. زحیلی در این باره می

باشد که در بازار قابل خرید و فروش است و از راه پذیرش مدت دار شرکت از فرد می

شود. بنابر این، این اوراق سند و گواهی بدهی شرکت نسبت نویسی عمومی انجام می

ق از سود ثابت رنده اوراابه دارنده اوراق قرضه است و معامله با آن حرام است، زیرا د

 شده است. -شرکت سود کند یا زیان نماید -بهره مند

ها جهت تأمین نیاز درجای دیگر نیز اسناد تجاری را سند بدهی قلمداد کرده که شرکت

نقدینگی، برای خرید کاالهای جدید و بستن قراردادها و... صادر و به سرمایه گذاران 

کنند و این اوراق در بازار نیز اگذاری میدر برابر سود معین، با تضمین اصل سرمایه و

 باشد.قابل مبادله می
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قابل یاد آوری است که خود اندیشه سیاست عملیات بازار باز از نظر بانکداری بدون ربا 

مشکلی ندارد. بلکه مشکل در عناصر به کار رفته در آن است. بنابراین، اقتصاد اسالمی 

، در کندزار مدیریت کنترل نقدینگی استقبال میاز ابزار سیاست بازار باز به عنوان اب

که در آن اوراق مالی مخالف با احکام شرع نباشد و معامالت مطابق قوانین صورتی

 اسالمی انجام پذیرد.

باید توجه داشت که کلیه مشکالت ابزار عملیات بازار باز با تمام انواع آن به حرمت 

که در معامالت شان ضوابط شرعی  گرددمی اوراق قرضه در بانکداری متعارف به این بر

رعایت نمی شود. به عالوه، سرعت گردش اوراق مالی اسالمی، بیشتر از اوراق مالی به 

کار گرفته شده در بانکداری متعارف است. چون در بانکداری متعارف اوراق قرضه 

ق مشارکت که در بازار اقتصاد اسالمی ، اوراجایگزین قرض با بهره شده است، در حالی

در انواع گوناگونی نظیر اوراق اجاره، مشارکت، مضاربه، مساقات، مزارعه و... قابل طرح 

 (.12:  139۴انصاری، )گونه تضادی با حکم شرع ندارد است و هیچ

 نتیجه گیری     

ترین اقداماتی است که بانک اعمال سیاست پولی با استفاده از ابزارهای آن از مهم

ها، ایجاد رشد منظورهای متفاوتی از قبیل تثبیت سطح عمومی قیمتمرکزی به 

 ها دنبالاقتصادی و اشتغال، حفظ ارزش پول داخلی و برقراری تعادل تراز پرداخت

کند. بانک مرکزی و نهادهای مربوط، به عنوان نماینده دولت، با تصویب قوانین، می

های الی اعتباری و سایر موسسههای بانک تجاری، موسسه های متواند بر فعالیتمی

 پولی اعتباری حق کنترل و هدایت داشته باشند.

های تجاری دولتی به عنوان سازمان دولتی، در مورد ابزارهای سیاست پولی، در بانک

ها به مالکیت بانک مرکزی ض دارد که با سپرده گذاری، سپردسپردهای مردم ماهیت قر

ها سود را دارد. اگر به این سپرد هاصرفی در آنآید؛ بانک مرکزی حق هر نوع تدر می

های خصوصی و بانک های دولتی از هم متمایزند، زیرا بانک پرداخته شود، حکم بانک
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خصوصی ماهیت مستقل از بانک مرکزی دارد. لذا پرداخت هر نوع بهره، مصداق ربا 

انتقال دارایی از  های دولتی صرفاًگردد. در بانکبوده، از نظر اسالم حرام محسوب می

 محلی به محلی دیگر و از فعالیتی به فعالیت دیگر است که گرفتن زیاده مشکلی ندارد.

هم چنین بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت، حق نظارت و کنترل نظام بانکی را به 

عهده دارد. از این رو، ملزم بودن بانک های تجاری مبنی بر نگهداری سپرده قانونی و 

ها از نرخ های مصوب از سوی مراجع قانون گذار با پیشنهاد بانک مرکزی با آنپیروی 

 اشکال روبه رو نخواهد شد.

چه پشتوانه بیشتر  اگر تنزیل مجدد حثّیت پشتوانه پولی داشته باشد که هر بانک هر

تواند وام بیشتر با تنزیل مجدد بگیرد این نوع وام با بهره بوده و ربا داشته باشد می

ها مالک اسناد باشند مثل تاجر که  بانکسوب گردیده، حرام است. اما درصورتیمح

عمل کند و اسناد جمع آوری کرده و نزد بانک مرکزی تنزیل کند حکم خرید و فروش 

دین به شخص ثالث را دارد با قیمت اسمی پایین تر، و از نظر مشهور علمای امامیه 

 جایز است.

یاست پولی، اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی گاهی بانک مرکزی با اعمال س

ای این کند که به دلیل برگشت ماهیت اوراق قرضه به قرض با بهره هر معاملهمی

 چنینی، معامله مترتب بر ربا و حرام خواهد بود.

های دارای ها به سمت بخش ها و فعالیتبرای کنترل کیفی به قصد هدایت منابع بانک

کند و گاهی سهمیه های ترجیحی برای آن ها تعیین میبانک مرکزی نرخاولویت، گاهی 

 کند.اعتباری خاصی برای آن به بانک های تجاری تکلیف می

ها به اجرای های تجاری دولتی باشند، تعیین چنین ضوابط کنترلی و الزام بانکاگر بانک

نونی قابل توجیه آن از طرف بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت از نظر فقهی و قا

های تجاری خصوصی، چنین تصمیماتی مشروعیت خود را از قانون است. اما در بانک

ای در قانون بانکداری گنجانده شود، هر بانک که اگر مادهگیرد. در صورتیبانکداری می

خصوصی یا دولتی، ملزم به رعایت قوانین خواهد بود و مشکل نخواهد داشت. نتایج 
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های پولی نقش تعیین کننده در کنترل حجم دهد که سیاستمی بدست آمده نشان

تنظیم ثبات اقتصادی دارد. ابزارهای کاربردی سیاست  نقدینگی، حفظ ثبات ارزش پول و

اجرا است که مبتنی بر ربا پولی از منظر اقتصاد اسالمی با نگاهی فقهی درصورتی قابل 

 نباشد.
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، «فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی»، چوب اقتصاد نئوکالسیک و اسالمی

 ، بهار.۶1سال شانزدهم، شماره 

بررسی عملکرد ابزارهای (، تهران، 13۸3کشاورزیان پیوستی، اکبر، ) -10

 ، خرداد ماه.۴۶، شماره «ادمجله بانک و اقتص»، سیاست پولی در ایران

های بانکی در الگوی ذخایر سپرد(، 13۸۴میر معزّی، سید حسین، ) -11

 ، سال پنجم.«مجله اقتصاد اسالمی»، بانکداری اسالمی

بررسی ابزارها و سیاست های پولی بانک (، 13۸۸مجتهد، احمد، ) -12

 .1، شماره «فصلنامه پول و اقتصاد»تهران،  مرکزی ایران،

قی سیاست پولی متعارف بررسی تطبی(، 1395یر جلیلی، سید حسین، )م -13

، «اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»، متعارفادر مقابل ن

 شماره دوم، زمستان.
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عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و (، 139۴میسمی، حسین، ) -1۴

ی و بانکی بانک مرکزی جمهوری پژوهشکده پول»، تحلیل آن از منظر فقهی

 ، تیرماه.«اسالمی ایران

فصلنامه »، مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجددموسویان، سید عباس،  -15

 .3، سال اول شماره «تخصصی اقتصاد اسالمی

نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون (، 13۸۶موسویان، سید عباس، ) -1۶

، سال «فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی»، ربا و پیشهناد قانون جایگزین

 ، بهار.25هفتم، شماره 

نقش بانک مرکزی در اعمال (، 1392نظر پور، محمد نقی، حقیقی، میثم، ) -1۷

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد »، سیاست پولی به وسیله بازار بین بانکی

 ، بهار.۴9، سال سیزدهم، شماره «اسالمی

ابزارهای سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره در ، (13۸9همتی، مریم، ) -1۸

پژوهشکده پولی و بانکی »، تهران، مقایسه با ابزارهای سیاست پولی غیر ربوی

 .132، سال نهم، شماره«با همکاری موسسه آموزش و پژوهش های اسالمی
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 سیاسی در افغانستانبررسی توسعه             
 1عارف وفایی                                                                    

 چکیده

های فراوانی رو به رو بوده است. تصویب توسعه سیاسی در افغانستان با فراز و فرود      

ات اداری قانون اساسی، برگذاری انتخابات، تشکیل اردوی ملی، نهاد سازی، ارایه خدم

های اصلی توسعه سیاسی در افغانستان و رفاهی، تشکیل احزاب سیاسی و... از مصداق

های توسعه سیاسی، رود. هرچند کیفیت و میزان تحقق مصداقپسا طالبان به شمار می

های با موفقیت چندان در افغانستان مواجه نبوده است؛ زیرا روابط سیاسی و تصمیم

ای قرار های سنتی و قبیلهان همیشه تحت تأثیر ویژگیسیاسی در حکومت افغانست

ای در سیاست افغانستان، روند توسعه داشته است. بنابراین؛ نفوذ سنت و فرهنگ قبیله

های جدی مواجه ساخته است. طوریکه از یک جانب؛ ها و چالشسیاسی را با آسیب

عادالنه قدرت، تمرکز های قومی، سیاست مداران افغانستان را به سمت توزیع ناگرایش

ها و کند؛ از جانب دیگر انگیزهگرایی، قوم گرایی، انکشاف نا متوازن و... هدایت می

های قومی و ایدئولوژیک باعث تقویت نیروهای تندرو و خشونت طلب؛ که وابستگی

 گردد.  شود، میتهدید برای امنیت ملی و ثبات سیاسی افغانستان پنداشته می

المللی های تحقیقاتی بینای و گزارش نهادهای کتابخانهستفاده از دادهاین نوشتار با ا

به دنبال یافتن پاسخ به این سوال طراحی شده بود که: فرایند توسعه سیاسی در 

دهد که های تحقیق نشان میافغانستان بعد از حکومت طالبان چگونه بوده است؟ یافته

ه ایستارهای چون؛ نفوذ سنت و فرهنگ روند توسعه سیاسی در افغانستان با توجه ب

 ای، ساختار متمرکز و نهادینه نشدن اصول دموکراتیک؛ آهنگ کند داشته است. قبیله

  مشارکت سیاسی. ،سیاسی، عقالنیت اقتدار سیاسی، تمایز ساختاری توسعه کلیدی:واژگان

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

مهمترین مسایل در از پایان جنگ جهانی دوم به این سو توسعه به عنوان یکی از 

 1990ای محافل دانشگاهی و برنامه ریزی کشورها مطرح بوده، به نحوی که در دهه

های مرتبط با غالب کشورها به بازنگری وضعیت خود در این خصوص پرداخته اند. نهاد

هایی چند و با بهره گیری از الگوهای خاص مبادرت به امر توسعه با استفاده از شاخص

 (. 9۴: 13۷9)زیاری، ی توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی کشورها نموده انداتعیین درجه

باشد. در های مختلف اجتماعی میهای فلسفی در الیهای نیازمند پایهپیشرفت هرجامعه

ای فرایند طوالنی ها و افزایش توان بهره برداری از منابع موجود، نتیجهواقع تغییر نگرش

ای توسعه وح مختلف فرهنگی و سیاسی است. در جامعهای آموزشی در سطو پیچیده

هایی مانند یافته، روح جامعه و فضای تصمیم گیری و عملکرد دولتی در راستای فعالیت

ها صنعتی شدن،  تربیت فکری، عدالت اجتماعی، بهداشت، علم، تکنولوژی، رشد توانایی

ها و آینده نگری و تو شخصیت فردی و غیره از یک سو به شدت به زمان بندی فعالی

از سوی دیگر به موضوع فرایند انجام کار و بهره برداری مناسب از امکانات مادی و 

ای که یک جامعه انسانی و به سخن دیگر افزایش تدریجی کارایی بستگی دارد؛ به گونه

توسعه یافته افراد با استقالل نسبی که جامعه به آنها بخشیده است، به دنبال تحقق 

ای پویا و جدی را پدید ها جامعهفردی هستند و تنوع و مجموعه این فعالیتاهداف 

کند تا مردم چه به ها را تسهیل میآورد که در آن حکومت لوازم را فراهم و فرآیندمی

های انسانی با ها و مجموعهها، تشکلصورت فردی و چه در قالب نهادها، کارخانه

 (. 2: 139۴)حقیقی و گیالنی، ببرند های خود را به پیش کارایی، فعالیت

دانشمندان از توسعه تعاریف متفاوتی ارایه داده اند که با توجه به گستردگی معنایی 

باشد. بعضی توسعه هرکدام از این تعاریف معطوف به یکی ویا چندین بعد از توسعه می

ها و ابعاد ای بخشتوسعه را به فرایند دگرگونی از حالت سنتی به مدرن که طی آن همه

شود، تعبیر کرده اند. گروهی توسعه را به جریان تبدیل شدن زندگی انسانی متحول می
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های راکد و ایستا های باالقوه به باالفعل و تبدیل شدن سرمایهنیروها، استعدادها و انرژی

 (. 3: 1393)پناهی، کنند به پویایی و حرکت، تعریف می

جاد دگرگونی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به هدف توان گفت توسعه ایبدین ترتیب می

های فراهم آوردن شرایطی است که در آن افراد بیشتری امکان دستیابی به ظرفیت

مایکل تودارو، توسعه را (. 123: 1391)محمدی و ساالرکیا، انسانی خود را داشته باشند 

داند که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی جریانی چند بعدی می

عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن 

 (.۴)موسایی، بی تا: کردن فقر مطلق است 

سیاسی در تأمین امنیت، ارایه  توسعه سیاسی عبارت از افزایش ظرفیت و کارایی نظام

خدمات اجتماعی، حل و فصل اختالفات، مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون، برابری در 

ها، توزیع عادالنه قدرت، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است. و یا به فرصت

شود که در آن به جای استبداد، دیکتاتوری، سخن دیگر؛ توسعه سیاسی به نظام گفته می

ابرابری و تمرکز قدرت؛ حکومتی مبتنی بر رضایت و اراده مردم، برابری و توزیع عادالنه ن

قدرت و امتیازهای اجتماعی؛ وجود داشته باشد. توسعه سیاسی یکی از مسایل مهم 

دولت افغانستان پس از طالبان بوده، و بدون تردید بسیاری از مشکالت فعلی این کشور 

خورده است. موضوعات مانند؛ امنیت، اشتغال، آموزش، با مسئله توسعه سیاسی گره 

بهداشت، رفاه، فرهنگ، اقتصاد و... به نحوی با میزان توسعه سیاسی پیوند دارد. بنابراین؛ 

های بدون رسیدن به توسعه سیاسی بسیار دشوار خواهد بود که دولت بتواند با چالش

اجرت، اختالفات قومی و... چون؛ فقر، خشونت، جنگ، مواد مخدر، فساد، بیکاری، مه

 فایق آید.

این نوشتار به دنبال بررسی چگونگی توسعه سیاسی افغانستان بعد از حکومت طالبان    

است. که با استفاده از نظریه توسعه سیاسی هانتینگتون، به بررسی روند توسعه سیاسی 

تفاق خواهد دولت افغانستان پرداخته است. از نظر هانتینگتون توسعه سیاسی زمانی ا

افتاد که؛ در یک کشور مراجع اقتدار آن از حالت سنتی به مبانی عقالنی تحول یابد؛ و 
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ساختارهای متمرکز آن نیز به اساس تمایز کارکردی، غیر متمرکز شود؛ و سرانجام 

 سازوکارهای انتقال قدرت نیز از طریق انتخابات و رشد مشارکت سیاسی صورت بگیرد. 

در کنفرانس بن گذاشته شد. این طرح به  2001افغانستان در سال طرح و نقشه دولت 

اساس نظریه صلح لیبرالی کانتی در نظر گرفته شده بود و به تطبیق همزمان دموکراسی 

سیاسی و نظام اقتصادی بازار آزاد در افغانستان تأکید داشت. گرچه دولت افغانستان در 

ای موفق بوده است، اما در عملی اندازه ایجاد ساختار دموکراتیک و تشکیالتی مدرن تا

ای کردن و نهادینه کردن اصول دموکراتیک و به کار بستن آنها دست آورد قابل مالحظه

های سیاسی تحت تأثیر نداشته است؛ زیرا در حکومت افغانستان هنوز روابط و تصمیم

ات و ای قرار دارد. از همین جهت توزیع قدرت، ارایه خدمسنت و فرهنگ قبیله

 گیرد. های قومی و سنتی صورت میهای سیاسی همه بر اساس انگیزهگرایش
 

 مفهوم توسعه سیاسی 

هرچند آغاز مباحث توسعه و توسعه سیاسی به شکل امروزین آن را به عقاید جامعه 

های دهند، اما آغاز مطالعات کالسیک و بحثشناسان قرن نزده میالدی نسبت می

توسعه "گردد و آغاز مباحث به قرن حاضر باز می "توسعه"صریح و مدرن پیرامون 

به دوره حاکمیت جریان فکری نوسازی در ادبیات توسعه مربوط می شود. در  "سیاسی

در توسعه،  "نوسازی"از سوی مخالفان نظریه  "توسعه سیاسی"های بعد، مفهوم سال

ی و متأثر از مباحث مورد انتقاد قرار گرفت. متفکران مارکسیست این مفهوم را انحراف

 (. 10۴)امین زاده، بی تا: دانستند روبنایی می

جیمز اس. کلمن با توجه به اصل تاریخی، گونه شناختی و تکاملی توسعه سیاسی را این 

کند: توسعه سیاسی به کلیه تغییراتی در فرهنگ و ساختار سیاسی گفته گونه تعریف می

ی شروع و به صورتی غیر متوازی و ناقص، شود که در قرن شانزدهم از اروپای غربمی

در دیگر نقاط جهان روی داده است.  تغییراتی که از یک نظام حقوقی اولیه ماقبل مدرن 

شود، که در نتیجه تعامل دایمی )سنتی( به یک نظام حکومتی فراسنتی )مدرن( منجر می
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اسخ گو و سازگار های انفکاک ساختاری، الزامات برابری و ظرفیت هم گرا، پبین فرآیند

 (. ۸2 -۸1: 13۸۸)معینی پور، آورد شونده را در یک نظام سیاسی به وجود می

 

 چارچوب نظری

 را برای  هاای غنی، متنوع و گسترده از دادسیاست در جهان در حال توسعه، مجموعه

کنیم؛ میهایی که بدین ترتیب پیدا گذارد. اگر بخواهیم از دادهمطالعه در اختیار ما می 

ای خود ای منظم و سازمان دهی شده به موضوع مطالعهسر در آوریم؛ باید به شیوه

نزدیک شویم و هدف خود را نیز از قبل بدانیم. و یا به سخن واضح تر برای این کار 

الزم است چارچوب مناسب را برای تحلیل در اختیار داشته باشیم. چارچوب که در آن 

هایی انتظام دقیق تعریف شده باشند؛ و در برگیرنده گزارهمفاهیم به صورت روشن و 

های سیاسی را در قالب رابطه شان با یکدیگر و ها پدیدهبخش و منسجم باشند. گزاره

های دیگر، هم شامل عوامل دهند. متغیرها، توضیح میهای شان را با دیگر متغیرپیوند

)برنل و رندال،  پذیرنداز سیاست تأثیر میشوند و هم عواملی را که خود شان تأثیر گذار می

در این مقاله نظریه هانتینگتون به عنوان چارچوب نظری جهت بررسی سطح  (.13: 139۶

توسعه سیاسی افغانستان در نظر گرفته شده است. از نظر هانتینگتون توسعه، امری 

گیرد. او می بازگشت ناپذیر نیست، اما در حقیقت، بین دو دوره از انحطاط سیاسی قرار

این نظر را که توسعه، امری مداوم است را رد می کند و معتقد است الگوی تحلیل باید 

به گونه ای باز اندیشی شود که بتواند با بی طرفی، مراحل توسعه و انحطاط را در نظر 

های زندگی بگیرد. از طرفی هانتینگتون به این نظر است که پدیده توسعه در تمام دوره

های تاریخ د داشته است. بنابراین، حوزه تحلیل توسعه گرایی را به تمام دورهبشر وجو

گسترش دهیم و با این پندار کلی که توسعه با صنعتی شدن یکی است، قطع رابطه 

باشد این است که توسعه را کنیم. نکته دیگری که در نظریه هانتینگتون برجسته می

نگی اشتباه کرد. صنعتی شدن نه تنها یگانه نباید با نوسازی اقتصادی، اجتماعی و فره

منبع توسعه سیاسی نیست، بلکه گاهی مزاحم تحقق آن است یا حداقل آن را به تعویق 
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های اندازد. جوامع جهان سوم به منظور جبران تأخیر خود، اولویت را به ساختارمی

ون تحت شود؛ چدهند که این روند به ضرر سیاست تمام میاقتصادی و اجتماعی می

 (. ۸5)همان: گیرد شعاع الزامات صنعتی قرار می

ها نمی تواند تک خطی باشد، بلکه توسعه از نظر هانتینگتون فرایند توسعه در کشور

ها ممکن است با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه، روند

ته دیگری که هانتینگتون در و مراحل متفاوت پیشرفت و عقب گرد را تجربه نماید. نک

های از توسعه است؛ یعنی در هر توسعه روی آن تأکید دارد؛ رشد موازی گونه همه جنبه

کشور باید همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صورت متوازن توسعه یاید. 

های بنابراین؛ وقتی یک حوزه از حیات اجتماعی مانند اقتصاد رشد نماید اما به جنبه

دهد که گر مانند؛ سیاست توجه صورت نگیرد، کشور تعادل خود را از دست میدی

سرانجام به اغتشاش و شورش منجر خواهد گردید. از نظر هانتینگتون توسعه سیاسی 

یک کشور بستگی به رشد سه ویژگی آن دارد. عقالنیت اقتدار سیاسی، تمایز کارکردی 

های مهم توسعه در یک جمله معیارو ساختاری و سرانجام رشد مشارکت سیاسی از 

 رود. جامعه به حساب می
 

 عقالنیت اقتدار سیاسی

ای از مراجع نوسازی سیاسی مستلزم معقول شدن اقتدار سیاسی است؛ یعنی شمار عمده

اقتدار سیاسی سنتی، مذهبی، خاندانی و قومی، جای خود را به مرجع اقتدار سیاسی واحد 

دنیوی و ملی بدهند. این سخن بدان معناست که حکومت، زاییده انسان است، نه طبیعت 

بی سامان گرفته، باید سرچشمه انسانی داشته و فرمان یا خداوند و یک جامعه به خو

بری از قوانین موضوعه ناشی از این اقتدار، باید بر الزام های دیگر چیرگی داشته باشد 

های توسعه یافته مدرن که در آن درجه و یا به عبارت دیگر در ساختار (. ۸۷ -۸۶)همان: 

هایی تخصصی شغلی باالست و کاربرد اصول عقالنیت برآن حاکم است، در جهت نقش

است که از لحاظ کارکردی اختصاصی، اکتسابی، عام گرا و از لحاظ عاطفی خنثی 
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جوامع ابتدایی و جوامع  های به طور نسبی تفکیک شده درباشد. برعکس در ساختمی

ها از لحاظ کارکردی بیشتر همه جانبه یا گسترده، انتسابی، خاص دهقانی سنتی نقش

های مهم در یکی از چالش  (.1۸3: 1392)ازکیا و غفاری: گرا و دارای بار عاطفی هستند 

های توسعه باشد. نظریهای میهای قبیلهتوسعه سیاسی افغانستان تسلط قبیله و سنت

های یاسی در قالب جدال سنت و مدرنیته شکل گرفت. که بخش مهم سنت، سازوکارس

دهد که باشد. مطالعات توسعه سیاسی در جوامع غربی نشان میای میقومی و قبیله

های اصلی توسعه حاکمیت عقالنیت به جای سنت در روابط سیاسی یکی از متغیر

شود ت سیاسی افغانستان باعث میهای سنتی در تعامالباشد. نفوذ کلیشهسیاسی می

های سنتی مانند؛ سن، جنس، قوم، مذهب، زبان، نژاد، که توزیع قدرت به اساس ویژگی

های سمت و... صورت بگیرد. این روش سبب جابجایی افراد غیر مسلکی در سمت

های شود، کاری که؛ نا کارآمدی دولت در ارایه خدمات و اخذ تصمیماجتماعی می

 ا به دنبال خواهد داشت. نادرست ر

نحوه تشکیل کابینه وحدت ملی نیز به اساس معیارهای قومی شکل گرفت. در کابینه 

 ۸وزیر از قوم پشتون،  10زن حضور دارند. که از این میان  3مرد و  2۴معرفی شده 

باشد وزیر هم اسماعیلیه می 1وزیر ترکمن و  1وزیر ازبک،  3وزیر هزاره،  ۴وزیر تاجیک، 

های غیر دموکراتیک معیار توزیع قدرت به اساس قوم و ویژگی (.1393برگزاری فارس، خ)

های باالی هرم اجتماعی افغانستان وجود دارد، بلکه این سنت نه تنها در کابینه و سمت

های سیاسی و اداری حاکم است.  های از جابجایی و استفاده از فرصتدر همه جنبه

والیت افغانستان  13ه نگاه شفاف به افغانستان در براساس یک نظر سنجی که موسس

درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که عامل اصلی  ۷۸انجام داده است، بیش از 

های دولتی ارتباطات قومی و فامیلی است و لیاقت و شایستگی در آن نقش استخدام

 (. 13۸۸)مصلی نژاد، ندارد 
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 تمایز کارکردی و ساختاری

های مختص انجام های سیاسی نوین و رشد ساختاراسی به تمایز کارکردنوسازی سی

های خاص حوزه فنی، نظامی، اداری، های صالحیتها نیاز دارد. حوزهدادن این کارکرد

های مستقل و تخصصی با سلسله مراتب علمی باید از قلمرو سیاسی جدا شوند و ارگان

تب اداری باید هرچه کامل تر، پیچیده خاص عهده دار وظایف سیاسی شوند. سلسله مرا

ها باید هرچه بیشتر، بر پایه دستاورد و هرچه ها و قدرتتر و منضبط تر شود. سمت

نوسازی عموما مشتمل  (. ۷۸ -۷۷:  13۸۸)معینی پور، کمتر، بر اساس انتصاب واگذار شوند 

های ای که کارکردبر تمایز ساختاری است؛ چرا که در این فرایند، ساختار پیچیده

شود که هریک ای را بر عهده دارد و ساختارهای تخصصی متعددی تقسیم میچندگانه

ای جدید متشکل از تنها انجام یک وظیفه خاص را برعهده دارند. این مجموعه

دهد، با این کل همان وظایف ساختاری اولیه را انجام میساختارهای تخصصی، در 

ای بسیار کارآمد تر از گذشته به انجام ها در زمینه جدید خود به شیوهتفاوت که کارکرد

 (.  3۴: 1392)سو، رسند می

های مهم توسعه سیاسی در جوامع مدرن تمایز کارکردی و ساختاری است. یکی از معیار

ها و بایست در ساختاردرت و صالحیت سیاسی و اداری میبه اساس این معیار، ق

های کامال تخصیص یافته به صورت منطقی و عقالنی تقسیم شود. گرچه این نهاد

های های متمایز سلسله مراتبی است و هرکدام از افراد پایینتر در قبال فعالیتموقعیت

ها دارای ن موقعیتباشد، اما هرکدام از ایخویش، نسبت به مافوق خود مسئول می

باشد که فرد اشغال کننده باید آن را انجام های مخصوص و انتظارات ویژه میکارکرد

های متمایز، به اساس دهد. از طرفی تخصیص و جابجایی افراد نیز در درون این موقعیت

های باشد. یعنی افراد به اساس تخصص و مهارتاصل بروکراسی یا شایسته ساالری می

گیرند. ها قرار میهای فزیکی، سنتی و جنسیتی به این سمتن مالحظه ویژگیشان، بدو

در افغانستان با شکل گیری نظام دموکراسی، تفکیک قوا به وجود آمد و قدرت تا اندازه 

های سیاسی و اداری با حفظ ویژگی سلسله مراتبی، صورت گرفت. اما نحوه میان ساختار
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ها بیشتر تحت تأثیر خصوصیات سنتی، ین سمتجابجایی و تخصیص افراد در درون ا

های قومی و انتسابی صورت گرفت. از همین جهت از کارایی چندان برخوردار انگیزه

 نشد و نتوانست اعتماد جامعه جهانی و حمایت مردم افغانستان را به دست آورد. 

گیرد. حکومت های مختلف آن را در بر میسیاست دولت سازی در یک کشور بخش

ها موجبات تقویت شامل قوه مقننه، مجریه، قضائیه و امنیت است که ایجاد و اصالح آن

ها را نماید. افزون بر این، دولت کارکرد عمرانی و تأسیس زیر ساختدولت را فراهم می

نیز به عهده دارد. ظهور نهاد سازی به ویژه در کشورهای ناکام یا فروپاشیده به واسطه 

های اساسی در روند دولت ی داخلی و بین المللی جزء اولین گامهابروز جنگ و نزاع

های سیاسی در یک کشور ناکافی باشد و گردد. در صورتی که نهادسازی قلمداد می

های مشروع موجود سرخورده باشند، ها در طرح تقاضاهای شان از طریق راهافراد و گروه

شود در نتیجه، بی ثباتی تشدید میهای نا مشروع روی آورده و ها به راهاحتماال آن

 (.۷۷: 1390)امینیان و قهرودی، 

دولت سازی به معنای ساختن زیربناهای تأمین امنیت شهروندان و توسعه نهادها، 

ظرفیت و مشروعیت یک نهاد مشروع در اعمال قدرت است. بنابراین؛ دولت سازی در 

شکیالت امنیتی و دفاعی بعد امنیتی، عبارت از تأسیس یک ارتش منظم، پولیس و ت

باشد. اما در بعد اداری، دولت سازی در بر گیرنده ایجاد یک نظام بوروکراتیک موثر می

برای افزایش ظرفیت و پاسخ دهی برای ارایه خدمات بهتر به شهروندان و سرانجام در 

بخش سیاسی، ایجاد یک چارچوب دموکراتیک انتقال قدرت است. نقشه راه دولت 

های سیاسی افغان تحت نظارت غانستان در کنفرانس بن که در آن طرفسازی در اف

ملل متحد و ایاالت متحده امریکا گرد هم آمده بودند، در قالب یک برنامه گذار به 

صلح "دموکراسی پیریزی شد. این برنامه از طرف کشورهای غربی و با توجه به نظریه 

دموکراسی "ریه تطبیق همزمان کانتی طراحی شده بود. به اساس این نظ "لیبرالی

به تأمین صلح بین المللی کمک می کند و از همین  "اقتصاد بازار آزاد"و نظام  "سیاسی

المللی قرار داشت. های بینجهت این طرح مورد توافق همه کشورهای غربی و سازمان
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، که به صورت واضح نظام سیاسی  م200۴این برنامه با تصویب قانون اساسی در سال 

فغانستان را یک نظام دموکراتیک و انتخاباتی تعریف کرده بود، رسما به فعالیت خود ا

 (.۷: 139۴)ابراهیمی، آغاز کرد 
 

  امنیت

المللی اش بعد از حادثه یازدهم سپتامبر ایاالت متحده امریکا به همراهی متحدانی بین

ه حدود دوصد هزار به افغانستان حمله کرد و در نتیجه با همکاری فرماندهان جهادی ک

نفر تحت امر داشتند تقریبا به سراسر افغانستان مسلط شدند. گرچه نیروهای طالبان در 

افغانستان شکست خورد، اما عقب نشینی آنها در منطقه امن آن سوی مرز همچنان 

رفت. در کنار آن موجودیت دوصد هزار ملیشه تهدید بالقوه برای افغانستان به شمار می

کرد. امریکا خطر دیگری بود که دولت نوپای افغانستان را با تهدید مواجه میجهادی نیز 

های افغانی برنامه تأمین ها با توافق طرفو متحدانش جهت بر طرف کردن این تهدید

امنیت افغانستان را در اجرای دو پروگرام فرعی دیگر طرح ریزی نمود؛ یکی خلع سالح 

وی امنیتی ملی افغانستان. پروسه خلع سالح های جهادی و دوم، تشکیل نیرملیشه

 2005های مسلح که در دو مرحله صورت گرفت؛ یکی دی دی آر بود که در سال گروه

های مذکور را داشت تنها به پایان رسید. دی دی آر که وظیفه خلع سالح نصف گروه

ای مسلح ههزار نفر شد. که ناکامی این برنامه باعث نفوذ گروه ۶0موفق به خلع سالح 

های مسلح انحالل گروه"گردید. مرحله دوم، برنامه  2005در انتخابات پارلمانی سال 

 200۸شروع و در سال  2005دایاگ بود که به تعقیب دی دی آر از سال  "غیر قانونی

های هزار ملیشه دیگر به کارش خاتمه داد. عدم موفقیت برنامه ۴0با خلع سالح حدود 

های مسلح باعث قدرت گرفتن دوباره خلع سالح ملیشهدی دی آر و دایاگ در 

فرماندهان جهادی گردید که تا هنوز دست و پا گیر دولت افغانستان جهت تحقق توسعه، 

شود. در برنامه تأسیس ارتش ملی دولت افغانستان تأمین امنیت و عدم اجرای قانون می

این رقم افزایش قابل هزار نیرو گردید. هرچند  350قادر به تشکیل  م201۴تا سال 
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دهد، اما این نیروها از ای را در کمیت نیروهای اردوی ملی افغانستان نشان میمالحظه

های خارجی با مشکالت های قومی و متکی بودن به کمکنظر تجهیزات، وابستگی

 (. ۸: 139۴)ابراهیمی، زیادی مواجه خواهد بود 

ن از کارایی الزم برخوردار نبود، به همین استراتژی دولت افغانستان در مبارزه با طالبا

های آنان باعث شد دلیل برخورد مالیم دولت افغانستان با طالبان و آزاد کردن زندانی

های تروریستی نیز جرأت و توانایی حمله به افغانستان که به عالوه طالبان سایر گروه

وی طالبان و سایر را به خود بدهند. و هر روز ما شاهد گسترش، نفوذ و افزایش نیر

هزار نیرو داشت اما،   ۷حدود  م200۶های دهشت افگن باشیم. طالبان در سال گروه

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باعث قدرت گرفتن بیشتر طالبان گردید از همین 

)پیام آفتاب،  هزار نفر افزایش یافت ۴0تا  35تعداد این نیروها به  م2010جهت در سال 

دو سوم نفوس افغانستان تحت "اعالم کرد که  201۷وزارت دفاع امریکا در سال (. 13۸9

(. SPUTNIK: 2017)"کنترل حکومت قرار دارد، و طالبان کمتر از یک سوم آن را 

نماید. قدرت یابی دوباره طالبان نوین در داخل افغانستان به شرایط قومی، اداره می

امنیتی، قاچاق مواد مخدر، ضعف اقتصادی، فساد اداری، بی اعتمادی  -وابستگی سیاسی

مردم به دولت افغانستان، بحران مشروعیت دولت و بیش از همه کندی روند تشکیل 

نیاز برای ایجاد آرامش در کشور، که باعث تضعیف  های امنیتی منظم و موردنهاد

 (.23۴: 1390)حسین خانی، گردد حاکمیت قانون شده است، بر می
 

 خدمات

در هر کشوری نوپای مثل افغانستان در قدم نخست نباید انتظار خدمات خیلی خوب   

تصاد را داشت؛ زیرا چگونگی ارایه خدمات ارتباط مستقیم با نیروی متخصص انسانی، اق

پویا و امکانات قابل دسترس دارد. افغانستان بعد از سه دهه جنگ توانایی فراهم کردن 

های امکانات الزم برای ارایه خدمات به مردم را نداشته است. اما بازهم حمایت و کمک

های قابل توجه را برای توسعه افغانستان المللی که بدون شک رقمکشورهای بین
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رفت. و با این مل مهم و مؤثر در ارایه خدمات به حساب میاختصاص داده بودند، عا

های مختلف رشد نماید. ولی متأسفانه به رفت که افغانستان در جنبهها انتظار میکمک

ها به جای خودش مصرف ای این پولدلیل حاکمیت فرهنگ سنتی، قومی و کلیشه

متوازن و بی رویه در کشور های افسار گسیخته، با توزیع نا نشد و به عالوه حیف و میل

گذشت بر مشکالت و نیز همراه بود. هرچند روز که از عمر دولت افغانستان می

شد. فساد به اندازه دامنگیر افغانستان گردید پیچیدگیهای فساد اداری آن نیز افزوده می

که سرانجام جلو پیشرفت این کشور را گرفت و حتی آن را به سمت سیر قهقرایی 

های مختلف اقتصادی، رفاهی و المللی از بخشهای بینهای سازمانزارشکشانید. گ

 عقب گرد داشته است.  م2009دهد که افغانستان بعد از سال امنیتی نشان می

درصدی و درآمد سرانه بسیار پایین جزء فقیر ترین کشورهاست.  9۸افغانستان با واردات 

ای توسعه که توسط برنامه م2009ای انسانی در سال افغانستان در شاخص توسعه

 1۸2سازمان ملل متحد منتشر گردیده در آخرین گروه یعنی چهارم قرار دارد و بین 

بانک (. 205: 13۸9)شفیعی و اقبال، قرار گرفته شده است  1۸1کشور موجود در درجه 

گزارش از رشد اقتصادی افغانستان منتشر کرد، که به اساس آن  201۷جهانی در نوامبر 

درصد داشته است.  9.۶میزان اوسط رشد اقتصادی  2009الی  2003افغانستان از سال 

درصد کاهش  2.2این رشد به پایین ترین حد خود یعنی  2015و  201۴های در سال

یابد و همچنان درصد دوباره افزایش می 2.۶به  201۷یابد. اما این رشد در سال می

 WORLD)درصد افزایش یابد   3.2به  201۸شود که این رشد در سال پیشبینی می

BANK  .2017.)  

حاکمیت قانون از دیگر مسایل است که در افغانستان دچار آسیب پذیری شدید گردیده 

است. افغانستان با آنکه قانون اساسی نسبتا دموکراتیک دارد اما در مورد اجرا و حاکمیت 

وای سه گانه دولت؛ حفظ حقوق آن تردید وجود دارد. حاکمیت قانون به معنای تفکیک ق

مدنی شهروندان؛ و پذیرش یک روند تصمیم گیری و سیاست گذاری  –فردی و سیاسی 
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باشد. در پرتو حاکمیت قانون، مشروع و عادالنه در یک چارچوب حقوقی مشخص می

 ها به رعایت چهار قاعده مکلف اند: دولت "پروژه عدالت جهانی"با مالحظه 

 دولت و همه کارگزاران آن در برابر قانون پاسخگو هستند. – 1

قوانین شفاف، عادالنه و عمومی بوده و حقوق بنیادین را بشمول حقوق افراد و  – 2

 حقوق مالکیت محافظت می کند. 

شود، باید قابل دسترس، روندی که قوانین بر حسب آن وضع، نظارت و اجرا می – 3

 عادالنه و موثر باشد.

عدالت باید به وسیله قضات آگاه، مستقل و با اخالق تأمین شود؛ دادستانها، وکال  – ۴

و کارمندان قضایی از امکانات الزم برخوردار بوده و ممثل نهادهایی که در آن کار 

با توجه به موارد چهارگانه نظام حاکمیت قانون در افغانستان با چهار  کنند باشند.می

ی، چالش پاسخ دهی، چالش قانون اساسی و چالش چالش عمده یعنی؛ چالش سیاس

 (. 10: 139۴)ابراهیمی، دسترسی مواجه است 

ها را از حیث اقتدار، شاخص، حکومت 12المللی صلح؛ هرساله بر اساس بنیاد بین  

به  120های این بنیاد نمره کند؛ به اساس معیارتوانمندی ویا شکنندگی رتبه بندی می

شکنندگی یا ضعف حکومت است و نمرات پایین تر به معنی معنی باالترین میزان 

، افغانستان با م201۴نیرومندی آن است. در جدید ترین درجه بندی این بنیاد در سال 

در رتبه هفتم دولت ها با میزان شکنندگی باال اعالم شده است. به عالوه  10۶اخذ نمره 

یا رتبه نخست در فساد شناخته  به عنوان فاسد ترین دولت م2013آن افغانستان در سال 

نیز  "المللیسازمان شفافیت بین"از طرفی  (.۴9: 1393)سردارنیا و حسینی، شده است 

منتشر کرد. به  201۷گزارش خود را در مورد فساد اداری در کشورهای مختلف در سال 

یاز امت 100امتیاز از  15کشور جهان، با کسب  1۸0اساس این گزارش افغانستان از میان 

قرار گرفته است که سومین فاسد ترین کشور در میان همه کشورهای  1۷۷در رتبه 

 . (BBC: 2018) باشدجهان می
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 انتقال قدرت

هنوز انتقال قدرت مسالمت آمیز و قانونی را تجربه  م2001افغانستان تا قبل از سال  

ای را برای نکرده بود. از همین جهت، اجالس بن در سال مذکور ، روندی سه مرحله

استقرار دولت جدید افغانستان پیش بینی نمود. این روند از تشکیل ساختار موقت شش 

دولت "ار به مرحله شد و پس از گذآغاز می "اداره موقت افغانستان"ماهه با عنوان 

های نوین دولتی بر اساس قانون مرحله به مرحله نهایی که در آن ساختار "انتقالی

در (. ۷۷: 1390)امینیان و قهرودی، گردید شد، ختم میاساسی جدید افغانستان تشکیل می

درصد واجدان شرایط در انتخابات  ۷5حدود  م200۴انتخابات ریاست جمهوری 

درصد آرا برنده اعالن  55ند که در نتیجه آن حامد کرزی با کسب افغانستان رای داد

( نظارت JEMBشد. روند این انتخابات که از سوی نهاد مشترک اداره کننده انتخابات )

( JEMBشد، مورد پذیرش قرار گرفت. انتخابات پارلمانی با تقلب گسترده یا آنچه )می

درت مندان محلی و نا امنی همراه بود. خواند، با مداخله ق "تقلب گسترده محلی"آن را 

نیز با تقلب، دستکاری در هنگام ثبت نام رای  2009انتخابات ریاست جمهوری سال 

به (. 9: 139۴)ابراهیمی، دهندگان، میزان خیلی پایین رای دهنده ها و نا امنی همراه بود 

مسالمت بایست دومین انتقال قدرت که افغانستان می 201۴همین صورت انتخابات 

های ای که طرفهای بی شمار همراه بود. به گونهکرد، با تقلبآمیز خود را تجربه می

ای را به وجود آورد. و مقابل هرگز نتیجه این انتخابات را نپذیرفتند و اعتراضات گسترده

رفت. اما حتی اختالفات به اندازه رسید که احتمال جنگ داخلی و تجزیه افغانستان می

با دخالت و میانجیگری آمریکا سرنوشت حکومت آینده این کشور با توافق سرانجام 

دولت وحدت ملی که مستلزم تشکیل حکومت از سوی دو جانب بود، رقم خورد. انتخابات 

ها پس از آن، مصداق بارزی از ها و اعتراضریاست جمهوری و خشونت 201۴سال 

های لقات قومی و زبانی در رقابتضعف فرهنگ مدنی و رقابتی و ریشه دار بودن نقش تع

های مختلف همراه با عدم سیاسی در این کشور است. روی هم رفته وجود قومیت

فرهنگ مشارکتی و حاکمیت قبیله محور در تاریخ معاصر افغانستان باعث شده اند که 
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جامعه افغانستان طی سالیان متمادی درگیر منازعات و تعارضات شدید و بعضا خونینی 

 (. 53: 1393)سردارنیا و حسینی، باشد 
 

 رشد مشارکت سیاسی

نوسازی سیاسی به اشتراک هرچه بیشتر گروههای اجتماعی سراسر جامعه در امور 

تواند میزان های توتالیتر میسیاسی نیاز دارد. اشتراک گسترده مردم در سیاست در دولت

های دموکراتیک، درجه نظارت حکومت بر مردم را افزایش دهد و برعکس، در دولت

های نوین، شهروندان به هر صورت، در همه دولتنظارت مردم را بر حکومت باال ببرد. 

گیرند شوند و تحت تأثیر امور حکومتی قرار میبه طور مستقیم با حکومت رو به رو می

مشارکت سیاسی یکی از مصادیق حضور مردم در تعیین  (.۷۸ -۷۷:  13۸۸)معینی پور، 

وده و به عنوان های روابط اجتماعی بسرنوشت خود است. و یکی از بنیادی ترین صورت

یکی از محورهای موضوعی در جامعه شناسی تلقی شده است. مشارکت سیاسی؛ فعالیت 

داوطلبانه اعضای جامعه را در انتخاب کارگزاران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم در 

مشارکت و رقابت (. 13۸: 1392)نظری و دیگران، سیاست گذاری عمومی تعریف کرده اند 

ر زندگی سیاسی به عنوان هدف توسعه سیاسی خود مستلزم تحقق های اجتماعی دگروه

دهند. از لوازم بالفصلی است که در حقیقت اجزای تعریف توسعه سیاسی را تشکیل می

 باشد:های ذیل میجمله مهمترین لوازم تحقق توسعه سیاسی، مؤلفه

 ها و نیروهای اجتماعیسازمان یابی گروه – 1

 و رقابت سیاسی آزادی آنها در مشارکت – 2

 وجود مکانیسمهای حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی  – 3

 خشونت زدایی از زندگی سیاسی – ۴

 کیش زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی – 5

های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن مشروعیت چارچوب – ۶

 (.2113: 13۸۷)بشیریه، 
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ی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، منجر به رشد و تقویت اقتدار از نظر سیاس

ها ها، توانمندیشود و چون در نظام مشارکت جو، از تمامی ظرفیتملی و وحدت ملی می

ملی کاهش  –شود، فاصله طبقاتی و مشکالت دولت های مردم استفاده میو استعداد

 (. ۴5: 1390)کالنتری و دیگران، خواهد یافت 

اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام "قانون اساسی  35به اساس بند دوم ماده 

قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض 

احکام دین مقدس اسالم و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد، 

 (. 13۸3)قانون اساسی،  "تشکیالت و منابع مالی حزب علنی باشد

های اصلی احزاب سیاسی سازمان دهی انتخابات در یک کشور است. یکی از کارویژه

های خود در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و احزاب با معرفی کردن کاندید

تواند نقش مهمی را در توسعه سیاسی ایفا نماید. در کنار آن احزاب شوراهای محلی می

لیت همکاری، مشورت دهی و نظارت بر فعالیت های حکومت را دارد، که سیاسی مسئو

در صورت مشاهده رفتار های خارج از معیارهای قانونی، با استفاده از روش ها و ابزارهای 

دموکراتیک و مدنی دولت را متوجه وظایف اش ساخته و در جهت شفافیت و پاسخ دهی 

کند، اما ان احزاب سیاسی زیادی فعالیت میبیشتر رهنمایی نماید. با آنکه در افغانست

های اکثر این احزاب فاقد خصوصیات دموکراتیک اند، بنابراین بیشتر به اساس انگیزه

توانند با همدیگر اتالف نمایند. قومی و مذهبی شکل گرفته اند، از همین جهت نمی

 لیه را هم ندارند. های مورد اعتبار وزارت عدافزون بر آن بعضی از این احزاب حتی معیار

طبق فقره دوم، ماده نهم مقرره طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی در افغانستان، "

توانند فعالیت کنند که هنگام ثبت احزابی در وزارت عدلیه به عنوان حزب سیاسی می

والیت نمایندگی فعال و  20هزار عضو داشته و پس از یکسال فعالیت در بیشتر از  10

ادیتور(، مسلح نبودن  –شند. وابستگی به قوم و ملیت خاص)تبار خاص مشخص داشته با

های مطابق قانون اساسی و دین اسالم نیز از خصوصیات دیگری است که برای و برنامه

احزاب سیاسی در قانون اساسی افغانستان ذکر شده است. در وزارت عدلیه افغانستان 
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دارای جواز ثبت اند که از این میان حزب سیاسی، به عنوان احزاب فعال و  5۶اکنون 

تعداد از احزاب سیاسی که شامل فعاالن صلح افغانستان، ملی هیواد، صلح ملی و اقوام 

افغانستان، تفاهم و دموکراسی، د افغانستان د خلق گوند، آزادگان افغانستان، وفاق ملی 

 و کار و توسعه افغانستان، عدالت ائتالف افغانستان، حمایت از حقوق مردم افغانستان

والیت نمایندگی ایجاد نتوانسته اند از لیست راجستر  20شود، به دلیل اینکه در می

حزب دیگر هشدار صادر گردیده که عبارتند  20وزارت عدلیه حذف گردیده و همچنان به 

از حزب انصاف ملی اسالمی افغانستان، حزب توحید مردم افغانستان، حزب وحدت ملی 

ب مردم افغانستان، حزب اهلل افغانستان، حزب کنگره ملی افغانستان، حزب افغانستان، حز

 (.2: 201۶)سدوزی،  " حرکت اسالمی افغانستان، حزب اقتدار ملی افغانستان و غیره ...

پدیده تحزب و تشکیل احزاب در کشور جهت سهیم شدن در قدرت و یا به سخن دیگر 

های سیاسی اجتماعی یک عمل مورد عیتجابجایی افراد از طریق کانال حزب در موق

های دموکراتیک است. اما آنچه باعث تشکیل احزاب و آنچه پذیرش و مطلوب در نظام

گذرد را نمی توان دموکراتیک خواند، زیرا از یک طرف در درون احزاب افغانستان می

یع های قومی و مذهبی به وجود آمده اند و از طرفی توزاین احزاب به اساس انگیزه

های درون احزاب سیاسی نیز به اساس قدرت و تخصیص افراد در پایگاهها و موقعیت

های که اعتبار و کارکرد آن در نظر مردم و قوم، وراثت، انحصار و... است. ویژگی

باشد. احزاب سیاسی در افغانستان های حکومت داری امروزی مورد قبول نمیمعیار

ع یک شخص با نفوذ که اکثرا از طریق وراثت همیشه در جهت مصلحت، اهداف و مناف

کند. بنابراین؛ نیازها، منافع و رسند، حرکت میهای با صالحیت احزاب میبه سمت

گیرند از همین جهت مصلحت مردم چندان مورد اهتمام و مالحظه احزاب قرار نمی

ت تغییر موضع دادن و چگونگی چینش احزاب در دوطرف معادله احزاب طرف دار حکوم

و احزاب اپوزسیون نیز به اساس نظر و تأمین منافع شخص ریس و افراد وابسته به رهبر 

باشد. موضع گیری و ثبات احزاب افغانستان از همین جهت خیلی کاریزمای آن می

های کوتاه یک حزب ممکن است چندین ائتالف باشد و طی زمانشکننده و بی ثبات می
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ها را از هم بپاشد. مهمترین عوامل را که در تشکیل تشکیل بدهد و بعد به زودی ائتالف

توان تشخیص داد، دو عامل درونی و بیرونی است. عوامل ها و ثبات آنها میائتالف

های چه در فوق از آن ذکر رفت مربوط به خصوصیات درون حزبی و انگیزهدرونی آن

نمی تواند اهداف،  ها قرار داردفردی آن است. احزاب به دلیل اینکه تحت تأثیر سنت

های بلند مدت و زیربنایی که بر محور منافع ملی و جمعی باشد، برای ها و طرحبرنامه

خودش تعریف نماید. از همین سبب به اهداف و منافع شخصی، فوری و مقطعی اقناع 

گیرد که احزاب در سهیم شدن به شوند. عوامل بیرونی زمانی مورد استفاده قرار میمی

ی و مشارکت در اختیارات حکومتی نتواند توجه حکومت را به خود جلب قدرت سیاس

های سیاسی نادیده گرفته شود، احزاب سرکوب شده و نادیده کند و در توزیع امتیاز

های گرفته شده جهت تأمین منافع و حیثیت از دست رفته خودش، دست به دامان کشور

دلیل چند پارچگی قومی، مذهبی و زبانی شود. و افغانستان به با نفوذ منطقه و جهان می

 کند.های نفوذ مطلوبی را جهت پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی آنها ایجاد مینقطه

 نتیجه گیری

توسعه سیاسی عبارت از افزایش ظرفیت و کارایی نظام سیاسی در تأمین امنیت، ارایه 

حاکمیت قانون،  خدمات اجتماعی، حل و فصل اختالفات اجتماعی، مشارکت سیاسی،

برابری در فرصت ها، توزیع عادالنه قدرت، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه 

است. از نظر هانتینگتون توسعه در همه جوامع وجود داشته است. و توسعه در طول 

تاریخ فرایند های سریع و کند را پیموده است. از همین جهت الگوی تحلیل باید مراحل 

طاط را در نظر بگیرد. برخالف عقیده غالب که توسعه را با صنعتی مختلف توسعه و انح

شود و حتی گاهی شدن یکی میداند، صنعتی شدن هرگز باعث توسعه سیاسی نمی

ممکن است سر راه توسعه نیز قرار بگیرد. بنابراین یکی از اشتباهات جوامع جهای سوم 

دی و صنعتی شدن بیش از های اقتصااین است که به جای تغییرات سیاسی به فعالیت

کنند. توسعه در یک کشور بدون آوردن اصالحات بنیادی در ساختار حد توجه می



 12۷                                                               بررسی توسعه سیاسی در افغانستان                         
 ــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

رسد. به اساس نظریه هانتینگتون توسعه سیاسی با عقالنیت سیاسی، هرگز به جایی نمی

 اقتدار سیاسی، تمایز ساختاری و مشارکت سیاسی رابطه مستقیم و معنادار دارد. 

سیاسی به سنت زدایی از حوزه تعامالت و روابط سیاسی اشاره دارد.  عقالنیت اقتدار

های اجتماعی شکل گرفته و به نیکو های که به اساس اهداف و نیازبنابراین ساختار

ترین وجه پاسخ گوی مسایل سیاسی مانند؛ انتقال قدرت، توزیع قدرت، تأمین امنیت، 

باشد و نکه دارای نظام دموکراتیک میباشد. افغانستان با آمشارکت و... در کشور می

کند، قانون اساسی روابط سیاسی میان حکومت و ملت را به اساس عقالنیت تعریف می

ای و قومی قرار دارد. بنابراین؛ درحالیکه های قبیلهاما این نظام همچنان در اسارت سنت

نوع روابط میان در افغانستان نظام دیوانساالری و مقررات بروکراتیک وجود دارد، ولی 

 باشد. های انتصابی و سنتی استوار میهای دموکراتیک بر شالودهاین نهاد

تمایز کارکردی دومین ویژگی توسعه سیاسی است. در افغانستان در حالیکه تفکیک قوا 

های اداری و خدماتی ایجاد های مختلف جهت اجرای تخصصی فعالیتوجود دارد و نهاد

باشد. بعد از سقوط م مشکالت زیادی دامنگیر افغانستان میشده است، اما با آن ه

های جهادی افغانستان های غربی و توافق گروهطالبان، در افغانستان با حمایت دولت

های مختلف مواجه حکومت دموکراسی شکل گرفت. این حکومت تا اکنون با چالش

کیل و تجهیز اردوی های جهادی، تشبوده که مشکالت امنیتی مانند؛ خلع سالح ملیشه

ملی و بازگشت پرقدرت طالبان و سایر نیروهای دهشت افگن به صحنه نبرد، از 

های جدی آن است. مسئله دوم که روند توسعه سیاسی در افغانستان را به چالش نمونه

باشد. بعد از توافق بن کشیده است میزان پایین و آلوده به فساد خدمات اداری می

فغانستان جهت بازسازی این کشور سرازیر شد، ولی متأسفانه به های زیادی به اکمک

های دلیل ضعف و بی کفایتی حکومت و همچنین واگیر شدن فساد اداری در درون اداره

ها یا حیف و میل شد و یا درجای مناسب آن به مصرف نرسید. دولتی، بیشتر این کمک

یابد. روز به روز افزایش میاز همین جهت فقر، بیکاری، مهاجرت و مشکالت اقتصادی 

باشد؛ انتقال قدرت و مسئله سوم که در توسعه سیاسی از اهمیت خاص برخوردار می
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باشد. برگذاری انتخابات در افغانستان با مشکالت زیادی رو نحوه برگذاری انتخابات می

یجه به رو بوده است، که تأخیر در برگذاری از زمان موعود، تقلب گسترده و نپذیرفتن نت

 باشد. های برجسته آن میهای اشتراک کننده از نمونهانتخابات از سوی تیم

و سرانجام مشارکت سیاسی سومین شاخصه جهت بررسی توسعه سیاسی از نظر 

های دموکراتیک معموال به دو شکل باشد. مشارکت سیاسی در نظامهانتینگتون می

شود. چگونگی سهم گرفتن مردم در تصمیمات سیاسی مستقیم و غیر مستقیم انجام می

های پذیرفته شده سهیم شدن هباشد. یکی از شیواز محور های اصلی بحث مشارکت می

باشد. احزاب سیاسی در افغانستان گرچه در قدرت، فعالیت از طریق احزاب سیاسی می

از نظر برخورداری از آزادی و حقوق فعالیت در وضعیتی مناسبی قرار دارد، اما اکثریت 

این احزاب هنوز با معیارهای دموکراتیک بودن، فعالیت، سازماندهی و همینطور با 

 های وزارت عدلیه افغانستان، خیلی فاصله دارد. عیارم
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های اسالمی انقالب اسالمی ایران بر گرو بازتاببررسی 

 پاکستان

 1اسماعیل نجفی                                   

 چکیده

اتفاق افتاد. بدون شک این انقالب  ه.ش،135۷انقالب اسالمی ایران در سال     

ات زیادی بازتاب انقالب بر کشورهای همسایه تأثیر ،میانتأثیرات فرامرزی داشت. از این

ی که از یک طرف پیوند دینی و از طرف دیگر ی. به خصوص کشورهاگذاشته است

 از آن میان کشور پاکستان مشترکات فرهنگی و مرزی با جمهوری اسالمی ایران دارند.

 که هم به لحاظ مشترکات جغرافیایی و هم دینی از این منظر قابل توجه و بررسی است.

در قالب نظریه  های اسالمی پاکستاناین تحقیق به دنبال تأثیر انقالب اسالمی بر گروه

های اسالمی پاکستان تأثیرات رسد انقالب اسالمی ایران بر گروهاست. به نظر می پخش

کردن روحیه مبارزه در میان مسلمانان، ایجاد اتحاد در بین جامعه مانند زنده گوناگونی 

 اسالمی پاکستان و همدردی با مسلمانان دیگر کشورها داشته است.

 های اسالمی پاکستانانقالب، انقالب اسالمی، صدور انقالب، گروه کلید:گانواژ

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

ی نادری بود که در جهان دو قطبی رخ ( به عنوان پدیده135۷انقالب اسالمی ایران )  

ها در های احزاب و گروپیوست که گرایش که انقالب در زمانی به وقوعداد. جالب این

های چپ با گرفتن نوک پیکان به جهان سوم بیشتر متمایل به جریان چپ بود. جریان

عدالت و مبارزه با نابرابری در کشورهای در حال توسعه داری و شعارهای سوی سرمایه

نه شرقی، نه "شماری گرد آورده بودند. ولی شعار انقالبیون اسالمی ایرانن بیاطرفدار

مقاطعه با هر دو بلوک را اعالن کردند. البته این موضوع را  "غربی، جمهوری اسالمی

ر اردوگاه غرب بود و به عنوان ژاندارم نباید از نظر دور داشت که ایران تا قبل از انقالب د

شد. از سوی دیگر، گروهای چپ دارای قدرت منطقه از طرف ایاالت متحده شناخته می

زیادی بودند و پس از انقالب احتمال کشیدن ایران به طرف بلوک شرق )اتحادیه 

 رفت. جماهیر شوروی( می

غرب و شرق نرفت. با مطرح های یران به سوی هیچ کدام از اردوگاجمهوری اسالمی ا 

وجود آورد. با ه یی را برای هر دو بلوک بینگرانی جد "صدور انقالب"کردن شعار 

کرند. از ی هر دو بلوک کشورهای مسلمان زندگی میتوجه به این نکته که در دامنه

پاکستان مسلمان است و همسایه ایران، از این انقالب متأثر  مردم آنجا که نفوس بیشتر

های اسالمی پاکستان در قالب زنده شدن تأثیر انقالب اسالمی  ایران را بر گروهشد. 

روحیه مبارزه، ارتقای سطح فکری بینش سیاسی، پیروی از روحانیت و همدردی و ایجاد 

 توان نام برد.پیوند با کشورهای اسالمی، می

 (Revolution. انقالب )1

دانند که بیشتر باعث یادی در جامعه میانقالب را به صورت خالصه تغییر اساسی و بن 

شود. از این رو، جایگزینی نظام نو به جای نظام قبلی تغییر نظام سیاسی و اجتماعی می

سرنگونی نظام اجتماعی کهنه و »به  توان گفت انقالبخیلی محتمل است. پس می

گفته ( 3۴: 13۸۷بابایی، علی)«فرسوده و جایگزین کردن آن با نظام اجتماعی نو مترقی
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شود بدون خشونت دانند چون؛ نمیی انقالب میها خشونت را الزمهشود. برخیمی

تغییر زیربنای سیاسی و اقتصادی یک جامعه مستلزم تغییر » نظام حاکم را تغییر داد

نظام حاکم است و این تغییر هم بدون یک حرکت عمومی برای سرنگونی نظام حاکم 

توان گفت هر انقالبی خشونت را به صورت مضمر می (.20۸: 13۸5طلوعی، )«میسر نیست

 و مستتر در درون خود دارد. 

اولین بار انقالب را کارل مارکس به عنوان جایگزینی نظام حاکم مطرح کرد. گریفیتس  

 هابود که نقش انقالب( 1۸1۸-1۸۸3)بار کارل مارکس نخستین» کند: این گونه اشاره می

ای زدن یک مرحله از تاریخ و آغاز مرحله ها را ابزار کناردر تاریخ برجسته ساخت و آن را

ها در قرن بیست که باعث ترین انقالببزرگ (.132: 139۴گریفیتس، )«دیگر دانست

، انقالب م1۷۸9توان از انقالب کبیر فرانسه تغییرات عظیم در جامعه بشری شده را می

های حمود طلوعی انقالب اسالمی ایران را هم در جمله انقالبنام برد. م م،191۷روسیه 

نیز  م19۷9انقالب اسالمی ایران در سال »گوید: بزرگ قرن بیست قرار داده و می

آید که بسیاری از ترین انقالب جهان در نیمه دوم قرن بیستم به شمار میمهم

تاریخ معاصر مقایسه  گران خارجی آنرا با دو انقالب بزرگ دیگرنویسندگان و تحلیل

 (.20۸: 13۸5طلوعی، )«کرده و وجوه تشابه این سه انقالب را بر شمرده اند

 

 (Islamic Revolution. انقالب اسالمی )2

چه در ایران در اثر انقالب اسالمی اتفاق افتاد، نه تنها نظام سیاسی را از یک نظام آن

چون سایر جمهوری همسلطنتی به نظام جمهوری تبدیل کرد، بلکه این نظام 

ها و ای بود که تعریف و محتوای خود را در ارزشها نبود؛ جمهوری اسالمیجمهوری

پس وجه  (.۴1: 13۸۷محمدی،  )کردباورهای دین اسالم و تشیع جستجو و تعریف می

های مانند انقالب کبیر فرانسه و انقالب روسیه در عنصر تمایز انقالب اسالمی با انقالب

نی انقالب اسالمی ایران است. به خصوص نقش روحانیت تشیع که درباره دی-معنوی



 134                                     بازتاب انقالب اسالمی ایران بر گروهای اسالمی پاکستان   بررسی 
 ــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ریشه مذهبی این انقالب]اسالمی[ و نقش روحانیت در به حرکت  »آن گفته اند: 

ها بوده، که انقالب فرانسه و انقالب روسیه فاقد آن و حتی در جهت درآوردن توده

دن انقالب اسالمی باعث از طرفی نو بو (.20۸: 13۸5طلوعی، «)مخالف آن بودند

 به این دلیل کهشدن نظریه مارکسیستی و به خصوص نظریه نوسازی شد. رداخدشه

انقالب ایران »دانست جامعه ایران نداشت ی انقالب مینظریه نوسازی الزمهرا چه آن

شدن و ترین مفروضه های نظریه نوسازی را که بر اساس آن صنعتییکی از اساسی

با (. 31: 13۷9علوی و قربانی، )«ا دنیاگرایی همراه است ابطال کرده استتغییر اجتماعی ب

های قبلی توان ادعا کرد که انقالب اسالمی تکان محکمی به نظریهاین وجود می

های قبلی )مارکسیستی و نوسازی( نتوانستند، انقالب انقالب وارد کرد بخاطر که نظریه

 . اسالمی ایران را پیش بینی و تبیین کنند
 

 . محیط جهان قبل از انقالب اسالمی2-1

دوم و شکست آلمان نازی به عنوان رهبر تجدید نظر طلب و  یپس از جنگ جهان  

قدرت اروپا روسیه تنها قدرت بزرگ مانده بود.  ءی نظم بین المللی، در خالبرهم زننده

هژمونی خواست قدرت رقیب الیسم تهاجمی، نمیئاز طرفی امریکا طبق نظریه ر

ای در نیم کرده غربی داشته باشد. از این رو برخورد دو ابر قدرت )امریکا و منطقه

لی د وای برخوردار بوشوروی( اجتناب ناپذیر بود. اگرچه امریکا از برتری سالح هسته

ای خود را آزمایش کرد. سالح هسته م19۴9این برتری دیری نپایید و شوروی در 

ای سوق داده شد. ظام دو قطبی با توان بازدارندگی هستهبنابراین، جهان به سوی ن

ای باعث شد جهان به دو قطب کاپیتالیسم و سوسیالیسم بدل بازدارندگی سالح هسته

 در این جا ایران به سوی کاپیتالیسم لغزید. .شتشود که در آن رقابت شدیدی جریان دا

و روی کار آمدن محمد رضا ها از طرفی ایران بخاطر مسایل آذربایجان و دخالت روس»

پهلوی بسوی امریکا گرایید. حمایت امریکا از رژیم پهلوی ایران به حدی بود که ایران 

 (.۴5: 13۸۸الریجانی،«)گفتندرا ژاندارم منطقه در خاور میانه می
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 های بین المللی به انقالب. واکنش2-2

 استقالل، "پس از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل جمهوری اسالمی ایران، شعارهای 

مطرح شد و  "هوری اسالمیمنه شرقی، نه غربی، ج"و  "آزادی و جمهوری اسالمی

های جهان انقالبیون با ادعای دین اسالم دین جهانی است و رسالت ما رهایی همه ملت

پیروزی انقالب »را مطرح کردند. از این رو،  "صدور انقالب"از زیر سلطه است، شعار 

اسالمی و پیگیری راهبرد صدور انقالب اسالمی از سوی انقالبیون مذهبی نه تنها 

ایاالت متحده که متحد رژیم پهلوی بود بلکه هر دو اردوگاه  غرب و شرق را نگران 

رژیم پهلوی را  حد و حصر امریکا کههای بیبا حمایت(. 302: 13۸۸نورزانی، )«کرده بود

بیشترین نگرانی به ایاالت متحده »ژاندارم منطقه معرفی کرده بود، طبیعی بود که 

های شد که در پی پیروزی انقالب اسالمی منافع مختلف خود را در زمینهمربوط می

کرد تا در فاصله نه فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی از دست داده بود و تالش می

اسالمی که به دوره دولت موقت انقالب اسالمی مشهور است و با  ماه پس از انقالب

رسد، ( به پایان می19۷9نوامبر  ۴) 135۸آبان  13اشغال سفارت امریکا در تهران  در 

با این وجود، (. 303: 13۸۸نورزانی، )«وضعیت مطلوب گذشته خود را در ایران احیا کند

 المی ایران ناکام ماند.تالش ایاالت متحده برای ساقط کردن جمهوری اس

توان در سطح منطقه و در سطح جهان یاد کرد. ثیر انقالب اسالمی را میأاز طرفی ت  

امواج ناشی از »گیرد. جوار را در بر میتاثیر انقالب در سطح منطقه کشورهای هم

پیروزی انقالب اسالمی ایران خیلی سریع در پایتخت کشورهای همسایه و در شهرهای 

های ها و ملتای یافت و که دولتبزرگ در این کشورها انعکاس گستردهکوچک و 

چنان انقالب هم(. 3۴3: 13۸۷درخشه، )«های متفاوتی به آن نشان دادندالعملمنطقه عکس

ثیر و بازتاب انقالب اسالمی در أت»ثیر مهمی در سطح جهان داشت. أاسالمی ایران ت

وردهای درازمدت و کالن آدر چارچوب دست توانالملل را میسطح جهانی و نظام بین

انقالب مطالعه کرد. به چالش گرفتن وضع موجود در نظام بین الملل که به شدت به 

ترین گر و به ضرر کشورهای کوچک و ضعیف است، مهمهای بزرگ سلطهنفع قدرت
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درخشه، «)چالش میان ایران و واضعان و حامیان وضع موجود در نظام بین الملل است

13۸۷ :3۴9.) 

 

 . انقالب اسالمی و تغییر در سیاست خارجی2-3

بدون شک با تغییر نظام سیاسی یک کشور در استراتژی سیاست خارجی هم تغییر  

این »آید. تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران چندین محور داشت. می

گر، های سلطهعدم تعهد برای قدرت -نفی سلطه بیگانه، دو -محورها عبارتند از: یک

جانبه حفظ استقالل همه -پنج  نفی سلطه جویی، -طلب، چهارروابط با دول صلح -سه

با در (. 321: 13۸۷درخشه، )«گراییسومجهان -گرایی و هفتجهان اسالم -کشور، شش

های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران توان اولویتگانه میموارد هفت ننظر گرفت

 :را در سه مورد خالصه کرد
 

 حفظ استقالل و اقتدار  :الف 

به باورها و  ءترین اولویت نظام جمهوری اسالمی استقالل همه جانبه و اتکامهم»

ولین و زندگی از آثار ئلقوه ملت ایران است که روح اعتماد بین مردم و مساهای باتوانایی

 (. 1۸9: 13۸۸الریجانی،)«پربار آن است

 

 تحقق سیاست نه شرقی نه غربی: ب

از جمله شعارهای مهم انقالب  "در واقع سیاست نه شرق، نه غربی، جمهوری اسالمی 

امام  یاز ابتکارات حکیمانه «سیاست نه شرقی نه غربی»است. ه اسالمی ایران بود

کید دارند... در أچنان بر ادامه راه آن بزرگوار تآن هم لالفصخمینی است که وارث ب

های امام خمینی حقیقت ایشان رمز و راز بقای انقالب اسالمی را در تحقق آرمان

 (.190: 13۸۸الریجانی،)«دانندمی
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 استکبارستیزی :ج 

داند. نظام جمهوری اسالمی ایران همیشه خود را در مخالف با استکبار جهانی می 

استکبار جهانی کینه دیرینه با نظام جمهوری اسالمی دارد، از این جهت شناخت »

های مهم جمهوری اسالمی ایران های مبارزه با آن از اولویتماهیت استکبار و راه

 (.191: 13۸۸الریجانی،)«است

 

 (Export of Islamic Revolutionانقالب اسالمی ). صدور 3

صدور انقالب یکی از شعارهای مهم رهبر انقالب اسالمی ایران بود که این شعار هم 

زیرا در این بخش ؛ های منطقه را نگران ساخته بودهای بزرگ جهانی و هم قدرتقدرت

 . پردازیممی آنبه معنا و مفهوم صدور انقالب، اهداف صدور انقالب و ابزارهای 
 

 . معنا و مفهوم صدور انقالب3-1

به سیاست و  135۷مفهوم صدور انقالب که اندکی پس از پیروزی انقالب اسالمی 

بینی راهبرد  جمهوری اسالمی تبدیل گردید ریشه در گذشته داشت و از این جهان

مسلمانان تواند به عنوان یک ابزار برای رهایی گرفت که انقالب اسالمی میت میأنش

های وابسته گر جهانی و طاغوتهای سلطهو غیر مسلمانان از زیر یوغ استعمار حکومت

(. از این رو، جمهوری 1: 13۸۸به امپریالیسم جهانی مورد استفاده قرار گیرد )نوازنی، 

دانست، تالش های بزرگ میی قدرتگونه که خود را رها شده از سلطهاسالمی همان

از نظر انقالب »برای دیگر کشورهای جهان هم محقق شود.  کرد این رهاییمی

تحادیه جماهیر شوروی به عنوان مرکز ثقل، ااسالمی، هر دو ابر قدرت ایاالت متحده و 

رفتند و بر دو اردوگاه غرب و شرق، محور استثمار کشورهای جهان سوم به شمار می

تواند این امکان را برای م میکه التزام و تعهد مجدد به اسال اصرار می ورزیداین نکته 

چون ملت ایران که نظام استبدادی  شاهنشاهی های محروم فراهم کند تا همکلیه ملت
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را سرنگون کرد و به آزادی و استقالل خود دست یافت... خود را از زیر قید و بندهای 

 (.1: 13۸۸نوازنی، «)استبدادگران و سلطه امپریالیستی رها کنند

 ور انقالب. اهداف صد3-2

 مدت توان به اهداف کوتاه مدت، میاناهداف صدور انقالب را به صورت خالصه می   

 مدت تقسیم کرد.و بلند

 اهداف کوتاه مدت: الف 

 مدت هدف کوتاه" شود.له حوزه امینت ملی مطرح میئمدت بیشتر مسدر هدف کوتاه 

به ویژه امنیت ملی جمهوری حیاتی کشور -مین منافع ملیأاز صدور انقالب اسالمی، ت

انقالب اسالمی است. در چارچوب امنیت بسط محور، گسترش  یاسالمی ایران و بقا

جوار به مثابه توسعه مرزهای امنیتی انقالب اسالمی به کشورهای همسایه و هم

 د. باشجمهوری اسالمی ایران به فراسوی مرزهای جغرافیایی ایران می
 

 اهداف میان مدت :ب

شود. هدف میان مدت از ای مطرح میاف میان مدت بیشتر حوزه نفوذ منطقهدر اهد 

ای جمهوری صدور انقالب اسالمی ناظر به ایجاد مناطق نقوذ و افزایش نفوذ منطقه

سو و حامی گیری بازیگران همبا صدور انقالب اسالمی و شکل اسالمی ایران است.

های جمهوری اسالمی افزایش سیاست گرایی باایران در منقطه، میزان هماهنگی و هم

ای ایران با هماهنگی های منطقهیابد. به سخن دیگر، میزان و امکان اعمال سیاستمی

یاد. ج؛ اهداف بلند مدت؛ سومین دسته از اهداف و همکاری سایر کشورها ارتقاء می

صدور انقالب اسالمی معطوف به تحقق و تامین اهداف راهبردی جمهوری اسالمی 

باشد. این اهداف استراتژیک در قالب منافع معطوف به نظم جهانی ران در درازمدت میای

گونه که توضیح داده شد، یکی از منافع راهبردی سیاست شوند. همانتعیین و تعریف می
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خارجی جمهوری اسالمی استقرار نظم اسالمی و سپس ایجاد یک جامعه جهانی اسالمی 

 (.۶9-۶۶: 13۸9)فیروزآبادی، است 
 

 . ابزارهای صدور انقالب3-3

توانند به مینیازمند است. این ابزارها  یبدون شک صدور انقالب به ابزارهای   

  های مختلفی از جامه به قرار ذیل باشند:صورت
 

 تبلیغات :الف

ی جهانی تبدیل شده است، ی مک لوهان به دهکدهدر جهانی که اکنون به گفته 

شدن و انقالب ارتباطات و انفجار در عصر جهانی»ی است. یجامعهتبلیغات نیاز مبرم هر 

رود. وسایل ترین ابزارها و عناصر قدرت ملی به شمار میاطالعات، تبلیغات یکی از مهم

ها ضروری است، بلکه در بسیاری مواقع  ها نه تنها برای بازتاب واقعیتتبلیغاتی و رسانه

ها، حقایق و سازند. از این رو، جمهوری اسالمی جهت انعکاس واقعیتواقعیت را می

های انقالب اسالمی و دستاوردهای خود تالش کرده است از این ابزار و سازو ارزش

 کار به عنوان یک عنصر قدرت نرم به خوبی استفاده کند. 
 

 هاحمایت از جنبش :ب

های اسالمی یکی دیگر از ابزارهای صدور انقالب اسالمی حمایت و پشتیبانی از نهضت 

ن دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان یکی از اصول و بخش است. چوو آزادی

 باشد.ارکان سیاست جمهوری اسالمی ایران می
 

 دیپلماسی عمومی :ج 

های مرجع، رهبران احزاب سیاسی، این نوع دیپلماسی مستلزم ارتباط گسترده با گروه 

به عنوان ای نفوذ، نخبگان سیاسی، فرهنگی، علمی و رسانهنفع و ذیهای ذیگروه

دهی به افکار عمومی و سازندگان افکار عمومی و کلیه  شهروندان جهت شکل
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)فیروزآبادی،  باشدهای انقالب اسالمی میسازی افکار آنان با اهداف و آرمانهماهنگ

13۸9 :۷0-۷2.) 
 

 های اسالمی پاکستان. گرو4

زیم و سپس به تاریخ سیاسی اانددر این بخش نگاهی به جغرافیا و مردم پاکستان می

های شیعه و سنی گروه برکنیم. در ادامه تاثیر انقالب اسالمی ایران پاکستان اشاره می

 شود.بررسی می
 

 . معرفی مختصر پاکستان4-1

پاکستان فعلی در »ی هند جدا شد. از بدنه (م.19۴۷)پاکستان، کشوری است که در  

کیلو متر مربع  ۸0۴0000وسعت آن  .جنوب آسیا و در شبه قاره هند واقع شده است

باشد. همسایگان پاکستان کشورهای چین و افغانستان در شمال و غرب و جمهوری می

باشد. دریای عمان در جنوب پاکستان واقع شده اسالمی ایران در شرق آن می

ی ایران است. از گونه که اشاره شد، پاکستان همسایههمان (.۴01: 13۸۷محمدی، )«است

اری انقالب ذگی و از یک طرف پیوند دینی این دو کشور باعث تأثیرگیک طرف همسایه

زبان رسمی مردم پاکستان اردو و »شود. های اسالمی پاکستان میاسالمی بر گروه

میلیون نفر است. میانگین رشد ساالنه  159ز انگلیسی است. جمعیت این کشور بیش ا

بقیه مذاهب دیگر تشکیل  %3جمعیت این کشور را مسلمانان و  %9۷باشد. می 3%

له أباشد. همسایگی با هند و مسشیعه میاز مرم این کشور  %25دهند. همچنین می

خود  کشمیر از جمله مشکالتی است که از بدو استقالل همواره مقامات این کشور را به

 (.۴01: 13۸۷محمدی، )«مشغول ساخته است
 

 پاکستان اهل سنت. 4-2

پاکستان مسلمانان اهل سنت هستند.  متر اشاره شد، بیشتر مردگونه که پیشهمان 

پاکستان را به سه دسته کلی بریلوی، دیوبندی و اهل حدیث  سنتمسلمانان اهل »



 141                                     بازتاب انقالب اسالمی ایران بر گروهای اسالمی پاکستان   بررسی 
 ــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

اکثرا پیرو مکتب ابوحنیفه هستند. کنند. مسلمانان اهل تسنن شبه قاره بندی میتقسیم

های فرقه وهابیه، پیروان اهل سنت به دو گروه مقلد پس از گسترش و توسعه فعالیت

شود و اهل حدیث منشعب شدند. اهل حدیث اصطالحی است که به وهابیت اطالق می

 (. ۴03: 13۸۷محمدی، «)گویندو بقیه را اهل سنت حنفی یا اهل سنت و یا مقلدین می
 

 هابریلوی :فال
موسس این گرایش از مذهب حنفیه، احمد رضا خان )احمد شاه( بریلوی است که در » 

قبل در شبه قاره هند به صورت یک نهضت تجددگرایی و رنسانس  نکمتر از یک قر

اهل سنت پاکستان پیرو  %۷0هبی اسالمی علیه دیوبندیه ایجاد شد و اینک بیش از ذم

نقش کمتری  ،این گروه با داشتن نفوس بسیار (.۴0۴: 13۸۷محمدی، )«ندااین مکتب

رغم کثرت تعدادشان، از جمعیت بریلوی پاکستان علی»در اداره کشور دارد. 

ای برخوردار نیستند و شاید علت آن فقدان پشتوانه تشکیل قابل مالحظه

 (.۴0۴: 13۸۷محمدی، )«سیاسی و مالی باشد

 

 هادیوبندی :ب 

دهد، در صد کمی از اهل سنت پاکستان را به خود اختصاص میاین گرایش که در» 

اهلل دیوبندی گذار آن شاه ولیشبه قاره نزدیک به سه قرن پیش تولد یافت. موسس و پایه

ها اگرچه اساسا مقلد ابوحنیفه هستند و در معامالت طبق فقه او عمل است. دیوبندی

عبدالوهاب گرایش دارند و از نظر مدبنکنند، ولی در اندیشه و طرز تفکر به افکار محمی

 (.۴05: 13۸۷محمدی، )«ها اشتراک نظر فراوان دارندمسایل اجتماعی و سیاسی با وهابی
 

 های پاکستان. شیعه4-3

 سرنوشت دهند؛ دارای نقش موثری درمسلمانان پاکستان را تشکیل می %25شیعیان که 

شیعیان این کشور در درون نیز به (. ۴0۷: 13۸۷)محمدی، د نباشسیاسی این کشور می

  شوند:بندی میهای زیر تقسیمدسته
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 عشریهاشیعه اثن :الف

شیعه هستند که معتقد  یفرقه ترینپر جمعیتاز شیعیان اثنی عشری یا دوازده امامی، » 

هستند؛ یعنی کسانی که قایل به نص و تعیین « نص جلی»د. این گروه انبه دوازده امام

در روز غدیر خم علی را « نص جلی»نا به گویند رسول خدا )ص( بمی آشکار شدند و

: 13۸۷محمدی، )«به جانشینی خود برگزید و صریحاٌ ایشان را به امامت تعیین فرمودند

۴0۷.) 
 

 اسماعیلیه :ب 

پیروان اسماعیلیه در هند و پاکستان بیش از دیگر مناطق وجود دارند. آنها امروز به » 

شوند که بازماندگان دو فرقه نزاری و مستعوی بهره تقسیم میطایفه آقاخانیه و 

 (.۴0۸: 13۸۷محمدی، «)هستند
 

 اهل حق :ج 

اهل حق به عنوان تشکیل دیگری از شیعه در پاکستان، نام گروهی است که به آنها » 

الهی واقعی نیستند، بلکه عقایدشان گویند. ولی آنان علیالهی نیز میبا نوعی تسامح علی

ای از اعتقادات مانی و ادیان کهن ایرانی و مذهب اسماعیلیه و تناسخ هندی و آمیخته

 (.۴0۸: 13۸۷محمدی، )«دیگر ادیان است
 

 تان. تاریخ سیاسی پاکس4-4

ای نامه سه جانبه، به موجب موافقتم19۴۷کشور جمهوری پاکستان در پانزدهم اوت   

 انگلیس امضا شد به وجود آمد که بین کنگره ملی هند، حزب مسلم لیگ و دولت
مثابه سرزمینی اسالمی در کشور پاکستان به ،سیسأاز زمان ت»(. ۴0۸: 13۸۷)محمدی، 

و انتخاب نام جمهوری اسالمی برای این کشور در نخستین قانون اساسی  م19۴۷سال 

: 13۸9اسپوزیتو، «)اندخورده، هویت و دموکراسی در آن به هم پیچیده و گرهم195۶سال 

19۷.) 
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 ایوب خان :الف 

، فیلدمارشال محمد م195۸در سال »حکومت نظامی و دموکراسی هدایت شده؛ 

گانه پاکستان را تاسیس کرد. های نظامی سهخان نخستین حکومت از حکومتایوب

انتقاد الگوی ایوب که در جریان اغتشاشات سیاسی قدرت را تصاحب کرد، اقتباس بی

منستر را با این استدالل رد کرد که برای شرایط وست دموکراسی پارلمانی به سبک

اجتماعی پاکستان مناسب نیست، و در عوض از دموکراسی نسبتا محدود -سیاسی

ها و آشوبی هدایت کشتی حکومت در گرداب. حمایت کرد« ابتدایی»یا « هدایت شده»

 (.203: 13۸9اسپوزیتو، )«اندمداران درست کردهکه سیاست

 

 ذوالفقار علی بوتو :ب 

ای، هرچندگاهی سوسیالیسم اسالمی؛ پیش از بوتو، اسالم عاملی کمابیش حاشیه» 

-۷۷برانگیز، در عرصه سیاست پاکستان بود، اما در دوره ذوالفقار علی بوتو )حساسیت

نرال یحیی خان که رژیم ج( به مرکز صحنه سیاسی وارد شد. بوتو با استعفای م19۷1

( وارث تاج وتخت ایوب خان شد، به قدرت رسید. هر دو 19۶9-۷1) حکومت نظامی او

های او در مورد اعاده دموکراسی مسایل له مورد نظر بوتو یعنی سوسیالیسم و وعدهئمس

سوسیالیستی او، -یستیگیری شخصی سکوالربسیار مهمی بودند. با وجود جهت

های داخلی و سیاست های سیاسی بوتو را هر چه بیشتر به توسل به دین درواقعیت

      (. 20۶: 13۸9اسپوزیتو، )«اش واداشتخارجی

                   

 اسالمی کردن دولت و جامعه ؛ضیاالحق :ج

نام اسالم  اکرد که کودتا و تداوم حکومت خود را ب تالشضیاءالحق خیلی سریع  »

مشروعیت بخشد. او خود را متعهد به اجرای نظام اسالمی کرد. اسالم مبدل به نماد 

داد. سیاست داخلی و خارجی را تشکیل می اصلی حکومت او شد که به ظاهر رکن

های قبلی از اسالم در مقام منبع هویت ملی، ضیاءالحق به مراتب بیشتر از حکومت



 144                                     بازتاب انقالب اسالمی ایران بر گروهای اسالمی پاکستان   بررسی 
 ــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

کرد؛ البته اسالمی که همان موقع معلوم ستفاده میوحدت فرهنگی و اخالق عمومی ا

شد عاملی است جدا کننده که نیروهای مذهبی و سکوالر، سنی و شیعه، و مسلمانان و 

 (.210: 13۸9)اسپوزیتو، کندکید میأوحدت و هویت ملی ت
 

 . روابط ایران و پاکستان قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی4-5

دولت وقت ایران، بالفاصله پس از تشکیل این کشور، آن را به رسمیت شناخت و    

گذار و سازمان هر دو کشور بنیان اولین کشوری بود که با آن عهدنامه مودت امضا کرد.

ای بودند. به اذعان های سنتو)مرکزی( و سازمان همکاری منطقهای عمده پیمانمنطقه

پاکستانی، دولت ایران همیشه در زمان نیاز به کمک این های بازنشسته رالجنبرخی از 

در جریان قطع روابط  م19۶0کشور شتافته و از آن دولت حمایت کرده است. در سال 

له پشتونستان، وساطت دولت ایران موجب خاتمه ئاین کشور با افغانستان بر سر مس

نیز در جنگ  م19۶5له و برقراری روابط مجدد دو کشور شد. در سال ئدادن به مس

 م19۷1طور کامل از پاکستان حمایت کرد. همچنین در سال پاکستان علیه هند، شاه به

ش، دولت ایران از موضع پاکستان یدهسیس کشور بنگلأدر بحران بین هند و پاکستان و ت

 (.۴09: 13۸۷)محمدی، حمایت نمود 
 

در قالب نظریه های اسالمی پاکستان تأثیر انقالب اسالمی ایران بر گروه. 4-6

 پخش

 ایران به عنوان مبدأ پخش. 4-6-1

های عمیقی در درون ملت پیروزی انقالب اسالمی نشان داد که فرهنگ اسالمی، ریشه

ایران دارد. شکی نیست که انقالب اسالمی ایران، بُعد اسالمی فرهنگ و هویت اسالمی 

پایداری آن شده است.  سازرا برجسته نمود و فرهنگ و گفتمان فرهنگی انقالب، زمینه

اما نکته اصلی، چگونگی حفظ این الگوی فرهنگی در مقطع کنونی است؛ چراکه بسیاری 

پردازان معتقدند که اگر انقالبی نتواند الگوی فرهنگی خود را حفظ کند، دچار از نظریه
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بحران مشروعیت خواهد شد. لذا گسترش این الگو به اطراف و پیدا کردن دوستان و 

تواند در حفظ و ارتقای جایگاه و شأن انقالب اسالمی مؤثر واقع سو میی هممتحدان

 (.52؛ 1393)میالنی، گردد

 

 . پاکستان، مقصد پخش4-6-2

از هندوستان جدا گردید و استقالل  م19۴۷پاکستان کشور جدیدی است که در سال 

درصد از مردم پاکستان مسلمانند و زبان آنها 90این کشور جنبه مذهبی داشت. بیش از 

درصد مردم پاکستان شیعه هستند. اسالم به عنوان دین مشترک و  25اردو است. 

 (.53 :1393)میالنی، همسایگی از طرف دیگر در اشاعه اندیشه انقالب نقش مهم داشتند
 

 

 . زمان پخش4-6-3

از آنجایی که رابطه ایران و پاکستان از همان ابتدای پیروزی انقالب دوستانه بود، لذا  

فرایند تأثیرگذاری و ترویج انقالب ایران به صورت مستمر و تا امروز در پاکستان ادامه 

نرفته داشته است. ممکن است در مواقعی این روند کند شده باشد؛ اما هیچ وقت از بین 

 (.53؛ 1393)میالنی، و از دستور کار خارج نشده است

 
 

 . موضوع پخش4-6-4

 باشد، موضوع پخش نیز از آنجایی که انقالب ایران یک انقالب فرهنگی و سیاسی می 

سیاسی و فرهنگی است. به گفته آقای برزگر؛ موضوع اساسی پخش انقالب ایران 

نفس سیاسی، ایجاد دولت اسالمی و در  مواردی مانند بیداری اسالمی و اعتماد به

 (.5۴؛ 1393)میالنی، است« اسالم سیاسی»مجموع 

 

ها و مسیرهای پخش انقالب ایران در پاکستان. را5-6-4  

جاییجابه. 1  

ارتباطاتعالوه بر همسایگی دو کشور، قرابت فرهنگی و دینی بین ایران و پاکستان   
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 بین دو کشور را تسهیل کرده است. 

13۴۶ای سفر آیت اهلل خامنه -  

13۸1سفر آقای خاتمی  -  

عالوه بر سفر نخبگان ایرانی به پاکستان، سفر مسئوالن پاکستانی به ایران نیز در 

شود.های ایران مهم تلقی میرساندن پیام ایران و تبیین مواضع و دیدگاه  

تبادل استاد و دانشجو -  

(.5۴؛ 1393)میالنی، های فرهنگیها و رایزنخانهفعالیت سفارت  

 پخش سلسله مراتبی. 2

 1999کنفرانس مدارس دینی، »موالنا فضل الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسالم در  

در همسایگی پاکستان، دو کشورند که در آنها انقالب رخ داده است. ما به "«: پیشاور

اول اینکه در ایران انقالب  :توانیم از آنها اخذ کنیمعنوان یک فرد سیاسی دو نتیجه می

آمد، نظام سلطنتی از بین رفت و قشر مذهبی ایران به سر قدرت رسید. این یک واقعیت 

است و چه بهتر بود که ما در همان زمانی که انقالب رخ داد، از این واقعیت استفاده 

توان را می« تحریک فقه جعفریه»های مثل آغاز فعالیت سیاسی گروه بردیم.می

 (.55؛ 1393)میالنی، ای از این پخش نام بردنهنمو

 پخش سرایتی. 3

باشد. همسایگی و ی پخش مدنظر میکنندهعامل جغرافیا به عنوان یک عامل تسریع 

شود و به انتقال سریعتر پیام نزدیکی دو کشور در حوزه پخش سرایتی مهم قلمداد می

ترین ع پخش به نزدیککند. در پخش سرایتی فرض بر این است که موضوکمک می

 (.5۷: 1393)میالنی، گیردافراد، اقشار و مناطق مختلف صورت می
 

 های پاکستان. تأثیرات انقالب اسالمی بر سنی4-۷

 ثیر انقالب أمرز بودن دو کشور باعث تگونه که اشاره شد، پیوند دینی و همهمان  
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های پاکستان از این قاعده رو، سنیاسالمی ایران بر مردم پاکستان شده است. از این

مستثنی نیست. به رغم آنکه انقالب اسالمی ایران عمدتا به رهبری روحانیت شیعی به 

توان تاثیر این انقالب را بر مسلمانان اهل تسنن در جهان و از فرجام رسید، اما نمی

اوتی ثیر در سطح متفتأجمله اهل تسنن پاکستان، نادیده گرفت. روشن است که این 

 های مختلفی مشاهده کرد:توان در عرصهثیر را میأهای این تبود و نشانه

 . تقویت روحیه مبارزه و مقاومت4-۷-1

ای جریان دموکراسی در کشور پاکستان مسیر بسیار لغزنده 19۷0تا سال  19۴۷از سال  

های نظامی فرمانروایی کردند. را سپری کرد؛ زیرا بیش از نیمی از این مدت را حکومت

گرایی در میان اهل سنت انقالب اسالمی ایران به طور غیر مستقیم، در بیداری اسالم

گرایان در ایران، انتظار تحقق اشته است؛ زیرا پیروزی اسالمپاکستان نیز نقش بسزایی د

گرایان پاکستان تا حدی افزایش داد و این در انقالب اسالمی مشابه را در میان اسالم

گرایی سنی در  پاکستان تا پیش از انقالب ایران، حالت انقالبی خود حالی بود که اسالم

 ؛روی آورده بود. بنابراین یالبا به محافظه کاررا تقریبا  به طور کامل از دست داده و غ

گرایی کمی و کیفی بر جریان اسالم یثیرهاأتحوالت افغانستان و ایران ت توان گفتمی

دانان پاکستان در باره انقالب اسالمی بر اند. رییس انجمن حقوقدر منقطه گذاشته

ای ما مقدس است که انقالب اسالمی ایران به قدری بر"گوید: خود می مبیداری مرد

کنیم امروز کنیم بخشی از ایران هستیم. ایران مثال جان ماست. ما فکر میاحساس می

برای حفظ اسالم فقط یک چیز ارزش دارد و آن دفاع از انقالب اسالمی ایران است. 

ملت پاکستان بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران، تازه فهمیدند که انقالب چیست، 

آشنا شدند و  "خودسازی"از طریق انقالب اسالمی، مسلمانان با مفهوم  اسالم چیست.

: 13۸۴)نعیمیان، توان انسان را شناخت متوجه شدند که تنها از طریق اسالم است که می

در مخالفت  "سپاه صحابه"البته انقالب اسالمی فقط بازتاب مثبت نداشت تشکیل (.2

 شکل گرفت. "تحریک جعفریه"با 
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 هار بر احزاب و رهبران آن. تأثی4-۷-2

توسط ابوعلی  م19۴1ترین حزب اسالمی پاکستان است که در مهم "جماعت اسالمی"

سیس شد و خواستار برپایی نظام أت« اخوان المسلمین»ای از مودودی به عنوان شاخه

نمود. این حزب، که با حکومت نیمه های سکوالر مخالفت میاسالمی بود و با گرایش

علیه دولت  م19۷۷نیز مخالف بود و در « حزب مرد»سوسیالیستی ذوالفقار علی بوتو و 

وی در انتخابات شرکت نمود، از جمله احزابی است که از یک سو، طرفدار حکومت 

ضیاءالحق بود و در ایتالف علیه بوتو با دیگر احزاب اسالمی، به قصد تضعیف کردن 

ی ضیاءالحق شرکت داشت و از سوی دیگر به سازی کودتای نظامدولت وی، در زمینه

بیت عربستان تعلق خاطر دارد، اما جالب است که ابواالعلی مودودی هنگام پیروزی اوه

 (.13۸۴)نعیمیان، انقالب اسالمی از آن حمایت نمود 
 

 . افزایش تکاپوی وهابیت در پاکستان4-۷-3

با پیروزی انقالب  گری است،وهابیت که ماهیت آن در خدمت احیای سنت سلفی  

اسالمی و ارتقای موقعیت شیعیان در سطح منطقه و جهان، در مسیری حرکت کرد که 

های مخالف و به ویژه شیعیان تقویت نمود. این موقعیت خود را در پاکستان علیه گروه

های خونینی در این کشور شده است. به هر حال، پیروزی انقالب امر منجر به درگیری

گرایانه خود در پاکستان و در سطوح گوناگون، را در تعقیب اهداف سلفیاسالمی آنان 

های تبلیغی، اجتماعی و به ویژه در سطح عمومی، تشویق نمود. در این میان، گروه

گیرند که از جانب دولت عربستان نیز فرهنگی و سیاسی فراوانی در این جرگه قرار می

  .(13۸۴تقویت مالی و فرهنگی شدند )نعیمیان، 
سپاه »سرپرست کل  اعظم طارق،»ها سپاه صحابه است. های این گروهیکی از نمونه 

در یک چنین شرایطی، »گوید: ، درباره اهداف و انگیزه تشکیل گروه خود می«صحابه

در حالی که گروه شیعه از لحاظ سیاسی و مذهبی با خشونت و وحشت به صورت لجام 
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گیری یک گروه به عنوان پیشرفت بود، شکلگسیخته در پاکستان در حال گسترش و 

 (.13۸۴)نعیمیان، « واکنش در برابر آن یک امر طبیعی بود.

 های پاکستان. تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر شیعه4-8

توان به قرار زیر بر راتی که انقالب اسالمی ایران  بر شیعیان پاکستان گذاشت مییتأث 

 :شمرد

و بینش سیاسی در نسل جوان شیعه که با انقالب اسالمی . ارتقای سطح فکری ۴-۸-1

تفاوت ماهوی عمیق دارد. جوانان شیعه با درک هر چند ناقص انوار تابان ارزشهای 

انقالب اسالمی به فهم مسایل دینی و خودسازی و جامعه سازی گرایش بیشتری 

ر، تالش برای چون ایثامهایی هویژه شیعیان مفهوم ارزشه اند، ملت پاکستان بیافته

آزادی و استقالل، اصل والیت، شهادت، زیر بار ظلم نرفتن، مبارزه با هواهای نفسانی 

تر و معنای حقیقی آن از سیر و سلوک مردم عیهای دیگر را در ابعاد وسو بسیاری ارزش

 (.1۴۴: 13۷9)علوی و قربانی، اند مسلمان و انقالبی ایران آموخته
های شیعی. بدون تردید یکی از علل اصلی پیدایش روهتر شدن گ. تشکیالتی۴-۸-2

نهضت اجرای فقه جعفریه، پیروزی انقالب اسالمی در ایران بود که از برکت چنین 

تحول عظیمی روحانیان شیعه پاکستانی بیشتر به خود آمده و این معنا را درک کردند 

به اهداف مورد  هبی بهتر خواهند توانستذکه در قالب یک تشکیالت قوی، مردمی و م

 (.۴5-1۴۴: 13۷9)علوی و قربانی، نظر دست یابند

لزوم پیروی از به ویژه شیعیان را ه . انقالب اسالمی ایران، مردم پاکستان ب۴-۸-3

روحانیت انقالبی متوجه ساخت، تا قبل از پیروزی انقالب، تصویر مثبتی از شیعیان در 

و منزلت خود نبود و از اینکه راه و ن أجامعه وجود نداشت و نیز روحانیت واقف بر ش

کارانه را به مردم نشان دهد ناتوان بود، لذا در جهت صحیح و بی شایبه و غیر سازش

تشخیص یافتن روحانیت و گسترش و گرایشات مردم به سوی آنان، انقالب اسالمی 

 (.1۴5: 13۷9)علوی و قربانی، ثیر زایدالوصفی داشته استأت
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بخش عالم های آزادیبا جهان اسالم و پشتیبانی از نهضتدردی . تقویت هم۴-۸-۴

نشانده و استکبار جهانی یکی دیگر از نتایج بارز و در مقابل ظلم و ستم حکام دست

برجسته بازتاب انقالب اسالمی ایران بر شیعیان پاکستان است که به لحاظ شکل و 

)علوی قالب اسالمی استای متمایز از قبل وقوع انشیوه عملکرد به طور قابل مالحظه

 (.1۴۶: 13۷9و قربانی، 

 گیرینتیجه

گونه که ادعا شد، انقالب اسالمی ایران تأثیرات فرامرزی داشت. این تأثیرات به همان

کشورهای مسلمان و غیر مسلمان و دور و نزدیک متفاوت است. ولی آنچه در این 

های اسالمی پاکستان ن بر گروهنوشته مورد تأکید قرار گرفت؛ تأثیر انقالب اسالمی ایرا

بود. پاکستان که خود بر ایدئولوژی اسالمی شکل گرفت و سیاستمداران این کشور 

 .دنهای اسالمی این کشور باشد، برقرار کننتوانستند یک نظام اسالمی که مطلوب گروه

های اسالمی سرخورده شده و دست به تشکیل احزاب سیاسی زدند. ولی رهبران گروه

ها انقالب ی این سرخوردگیود آن نتوانستند حکومت را به دست گیرند، در بحبوبهبا وج

های اسالمی ی امیدی در دل رهبران گروهاسالمی ایران به وقوع پیوست و جرقه

تواند حکومت اسالمی تشکیل پاکستان زده شد که اگر ایران توانست، پاکستان هم می

ی حکومت اسالمی را انقالب اسالمی زمهدهد. از این رو، ابوعلی مودودی، که ال

 دانست، از انقالب اسالمی ایران حمایت کرد.می

شوند و هر های اسالمی پاکستان در نخست به دو بخش سنی و شیعه بخش میگروه  

ها به بریلوی، شوند. از آن جمله سنیتر تقسیم میهای کوچککدام در درون به گره

 شوند.به اثنی عشری، اسماعیلی تقسیم می دیوبندی و اهل حدیث و شیعیان

انقالب اسالمی ایران باعث شد تا تقویت روحیه مبارزه و مقاومت، تأثیر بر احزاب و 

ها، افزایش تکاپوی وهابیت در پاکستان، ارتقای سطح فکری و بینش رهبران آن
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هان ها، پیروی از روحانیت، همدردی و همراهی با جتر شدن گروهسیاسی، تشکیالتی

 اسالم، شکل گرفته و تقویت شود.  

 

 منابع

، ترجمه: شجاع های اسالمی معاصرجنبش ،(1393. اسپوزیتو، جان و جان وال )1

 نشر نی.، ناشر: احمدوند؛ تهران، چاپ پنجم

، ، تهران، چاپ اولگفتارهای درباره انقالب اسالمی ،(13۸۷. درخشه، جالل )2

 انتشارات دانشگاه امام صادق.ناشر: 

، ناشر: ، تهران، چاپ سومفرهنگ جامع سیاسی(؛ 13۸5. طلوعی، محمود)3

 انتشارات گلرنگ یکتا.

انقالب اسالمی در گستره نظام  ،(13۷9. علوی، سید نادر و قربانی، علیرضا )۴

 : انتشارات عصر ظهور.، ناشر، تهران، چاپ اولبین الملل

 ، تهران ، چاپ پنجمالمللفرهنگ روابط بین  ،(13۸۷. علی بابایی، غالمرضا )5

 : انتشارات وزارت خارجه.ناشر

الگوهای صدور انقالب در سیاست  ،(13۸9. فیروزآبادی، جالل دهقانی )۶

 .، بی ناچاپ اول ،، تهرانخارجی

، های آنانقالب اسالمی و اولویت ،(13۸۸. الریجانی، اسماعیل منصوری )۷

 : انتشارات خادم الرضا.، ناشرتهران ، چاپ اول
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، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان ،(139۴. مارتین گریفیتس )۸

 : انتشارات غزال.، ناشررضا طیب، تهران، چاپ سومترجمه علی

، ، تهران، چاپ سومبازتاب جهانی انقالب اسالمی ،(13۸5. محمدی، منوچهر )9

 : انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسالمی.ناشر

؛ سایت انقالب اسالمی و بازتاب آن بر پاکستان (،13۸۴). نعیمیان، ذبیح اهلل10

 .۸۸سامانه نشریات، شماره 

ها و پیامدهای بین المللی انقالب اسالمی: زمینه ،(13۸۸. نورزایی، بهرام )11

 : انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی.،ناشر، تهران ، چاپ اولآن

بازتاب انقالب اسالمی ایران بر جنبش  (،13۸9،). نعیمیان، ذبیح الل12

.20۶32۶، پایگاه بصیرت، شناسه اسالمی در پاکستان  

(، نظریه پخش و بازتاب 1393). میالنی، جمیل و محمد تقی اسماعیلی13

پژوهشی مطالعات انقالب -فصلنامه علمی ،انقالب اسالمی ایران بر پاکستان

، سال یازدهم.3۸اسالمی، شماره 
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 عوامل انحصاری زیان در فقه  و حقوق
 

 1محمدکاظم سروری )راد(                                                             

 چکیده

حقوقی کشورهای که معتقد به تسهیم زیان اند، در بعضی موارد  بدون شک حتی نظام     

ی رضایت، حسن نیت، دانند. این موارد بر پایهیک طرف را مسئول جبران کل زیان می

 نظم و انصاف استوار است.  

ن ای در صدد پاسخ تطبیقی به ایکتابخانه –رویکرد تحلیلی و توصیفی  ما در این تحقیق با

گردند؟ پس از بررسی برآیند مطالعات سوال هستیم که چی عواملی باعث انحصار زیان می

ی اقدام ی پمپیونیوس و در فقه اسالمی قاعدهدر حقوق غرب نظریه دهد کهما نشان می

دهند. با تحوالت که در جهان صورت گرفت، اکثر کشورها به بنای بحث ما را شکل می

 )ع(زیان توسل کردند. مستند ما درفقه  قضاوت حضرت علی ی تسهیم و مشارکت نظریه

در مورد سه کنیز است  که حکم به تسهیم زیان کردند که النهایه تعدادی از کشورها با به 

 میالدی بنا را به تسهیم زیان گذاشتند. 19ی تقصیر در قرن میان آمدن نظریه

 : انحصار زیان، تسهیم، تقصیر.واژگان کلیدی

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

که آید زمانیی دوران دور در مورد انحصار زیان در مسئولیت مدنی به دست میاز مطالعه 

گردید. در حقیقت عدم پرداخت از هر نوع خسارتی محروم می شددیده  محرز میتقصیر زیان

دیده تقصیر گردید. با درنگ بر حقوق رم قدیم، وقتی زیانخسارت، مجازات برای او تلقی می

بار، از دریافت خسارت محروم می شد. داشت، به استثنای عمد عامل فعل زیانمی

اعده چنین ارایه کرد: )اگر کسی از حقوق دان رم این موضوع را در قالب یک ق 1پمپونیوس

 Aubrey et Rau, 1951, p).استهتقصیر خود ضرری را متحمل شود، در اصل زیانی نکرد

االقدام )ی تحت عنوان اقدام نگاه نخست با مراجعه در حقوق اسالم؛ قاعده رد (454

یک طرف ی پمپونیوس است؛ از تر از نظریهاین قاعده وسیع یابیم.می( الضمانمسقط

سازد. اگر از ناحیه غیر مالک گردد و از جانبی هم ضمان را ساقط میموجب ضمان می

شود مانند عقد معوض که اقدامی بر ضمان مال کسی گردد، از موجبات ضمان پنداشته می

که مسمی به نماید و به همین دلیل هنگامیقابض اقدام به ضمان مقبوض به مسمی می

گیرد. ولی گاه، اقدام از شود، ضمان به مثل و یا قیمت تعلق مییعلت فساد عقد درست نم

گیرد که اینجا اقدام به اسقاط احترام مالش نموده و اقدام از مسقطات سوی مالک صورت می

) اقدم علی نفسه، یا به عبارت دیگر؛ در فقه (. ۱۸۶ :۱۳۷۹ ) لطفی، گرددضمان محسوب می

) گرجی،  دهدکه شخص علیه خودش انجام میناظر به عملی است  اقدم علی ضرره(

که و طوری تاریخ تلطیف شد در هر صورت، نظریه آقای پمپیونیوس در طول (.۱۳۶ :۱۳۷۵

توانست از مرتکب تقصیر خفیف، حمایت صورت گرفت و مقصر عادی می 2در پاندکتیستس

در قرن   .میالدی()مجموعه قوانین رم، قرن ششم  که از مقصر سنگین خساره دریافت کند

ی تقصیر هم تأثیراتش را برای تسهیم میالدی بر عالوه تحوالت دیگر، طرح شدن نظریه19

ال این نظریه هنوز رخنه نکرده  بود.  در دعوای که زیان به جا گذاشت؛ ولی در حقوق کامن

                                                             
1 - pomponius 
2 - pandectists 
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میالدی اقامه شد؛ مدعی )خواهان( با سرعت زیاد اسبش را  1۸09در انگلستان در سال 

که از سوی مدعی علیه )خوانده( رها شد، آسیب دید. دادگاه  کمانراند که توسط تیریم

گاهی ، هیچداشتمیکرد و سرعت زیاد نکه اگر مدعی احتیاط می )محکمه( حکم نمود

داد. با این وصف، مدعی مرتکب تقصیر شده و خسارتی را دریافت ی رخ نمیچنین حادثه

بردند دانان به بحثی پیبه هر روی، در طول تاریخ، حقوق .(Cooke, 2001, p 145)تواندنمی

طور کلی محروم کرد. این  مورد در حقوق دیده را از دریافت خساره بهشود زیانکه نمی

با وضع قانون   یالدیم19۴5انگلیس و آمریکا خیلی زود جایگاه یافت. انگلیس در سال 

ماده اول آن، قایل به تقسیم خسارت حتی در صورت تقصیر  1دیده در بند تقصیر زیان

كيد بر نظريه مقايسه أامريكا ت رد (Prosser,1977, p 435-436 ). دیده شدندزیان

در فقه اسالمی در موارد   .(black’s law dictionary,1990, p 282) خسارت كردند

دیده در زیان به خود برای ضامن بودنش کافی و وافی است؛ دخالت اثرگذار زیاناتالف تنها 

 دیده را از دریافت خسارت کامالً تواند که زیاناما به یاد بسپاریم که صرف دخالت هم نمی

دانان مصری این بحث تسهیم و مشارکت در دانان به ویژه حقوقمحروم نماید. اکثر حقوق

اند، ترف شدند که نسبت به غربی ها، فقه اسالم پیش گام بودهکه معزیان را ضمن این

دانند. آن حضرت در قضاوت شان در مورد سه کنیز که با می )ع(منتسب به حضرت علی 

پرد و سومی زیرین را ضربه کردند، در جریان بازی یکی باالی دیگری میهم بازی می

شود که این امر باعث افتادن کنیز سواره شده و در زند و زیرین از جای خود بلند میمی

 و روایت است:در اینجا د حضرت،؛ در باره قضاوت میردنتیجه می

 حضرت زیان را به سه قسمت تقسیم کردند  -1 

در هرصورت، نیاز نمی بینیم که (.  ۸۷ق:1۴1۴) سراج،  حضرت زیان را دو قسمت کردند -2

رساند؛ عنوان تسهیم چه که ما را به مطلوب میاختالف وارده در روایت را بررسی کنیم، آن

، هم راجع به تسهیم از همین قضاوت ۷۸9زیان است. قانون مدنی افغانستان در ماده 

است: هرگاه مسئولین فعل مضر، متعدد باشند، در جبران خساره پیروی کرده  )ع(حضرت علی

 که قاضی حصه هر کدام را در جبران خساره تعیین نماید.مسئولیت مساوی دارند. مگر این
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او از دریافت خسارت   دیده مالک بود تابا این شگرد، دریافتیم که در سابق، تقصیر زیان

حقوقی کشورها  وجود آمد و نظاممحروم شود، لکن در طول تاریخ، تحوالت در این قاعده به

راجع به تسهیم زیان متفق شدند.  نباید فراموش کرد که فقه اسالمی نظریات پمپونیوس، 

شت و چه که در نحوه بردااست و آنتر بیان کردهپاندکتیستس و تسهیم را از همه مقدم

دانان غربی مرتکب شدند باعث شد که برای شان مشکالت را به اعمال این نظریات حقوق

که تا هنوز که دست به کار شدند تا این نظریات را کنار بگذارند؛ در حالیباور آورد طوری

 هم این نظریات قابل اعمال است که در این مقاله در پی براق بخشی آنان هستیم.

 

 انحصار زیان توسط فعل یک طرف گفتار  اول:  علت

کند که تمام زیان بنابر عواملی منتسب به یک طرف است. طبق عنوان گاه قاضی احراز می

ی کلی باید اذعان کرد که رفتار هریک از طرفین، چی بسا تقصیری داشته باشند یا قاعده

ادگاهی )محکمه( گردند. دنه؛ اگر از زمره عوامل انحصاری زیان باشد، از خسارت محروم می

در کشور آرژانتاین در رأی خویش به صورت باهر این موضوع را انعکاس داده است: اگر 

دیده باشد، اصالً جرم و یا شبه جرمی وجود ندارد و در خسارت انحصاراً ناشی از تقصیر زیان

 .(Honore,1971, p 110) هم ملموس نیست نهایت مسئولیتی

 ست عبارتند از:زیان ا یمواردی که علت انحصار

 تقصیر عمدی -1 

 استغراق یک تقصیر در تقصیر دیگری -2 

 عل یک طرف برای دیگری. فی قاهره بودن در حکم قوه  -3 
 

 الف: تقصیر عمدی

دیده کنیم که اوال ً عامل و زیاناین بحث را برای وضوح بیشتر به سه کتگوری تقسیم می

دیده مقصر و عامل عمد عمد دارد و در نهایت زیاندیده عمد دارند ثانیاٌ عامل مقصر و زیان

 دارد.
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  دیدهزیانعامل و عمد  -1

 که محل چهاین بحث نسبت به سایر مواردی که بعداً خواهیم گفت اندکی مغلق است. آن

دیده عمد دارند. مثالً: اسد از محمود دیده، هردو در اضرار به زیانتأمل است، عامل و زیان

خواهد که او هم این موضوع را به قتل برساند و برعکس،  محمود از اسد می خواهد که اومی

حقوقی کشورها  گونه موارد بیشتر توافق طرفین مورد بحث است. نظامرا عملی کند. در این

 .(۱۲۲ :۱۳۸۵السنهوری، ) گاه قایل به پرداخت خسارت شدند و گاه به تسهیم و توزیع خسارت

تحت عنوان اجتماع سبب و مباشر قابل حل است. در فقه آمده  در فقه اسالمی این موضوع

است که اگر شخصی در اختیار کسی دیگر غذای زهرآلود را بگذارد و طرف مقابل با علم 

در مثال فوق؛ مباشر اقوا از  .(۳۵-۶ : ق ۱۴۰۴)نجفی،  به آن، بخورد ضمانی در کار نیست

ب قواعد عمومی راجع به اتالف و تسبیب توان در قالاست. این بحث را میسبب تلقی شده

 ی کشورها تطبیق داد.در حقوق موضوعه
 

  دیدهعمد زیانو  تقصیر عامل -2

بار است. در باب مثال: شخصی دیده و تقصیر فاعل فعل زیانصورت مسأله؛ پیوند عمد زیان

که ی مصروف کار است به غرض دریافت خسارت، انگشت خود را در ماشین در کارخانه

نماید. مبنای این مثال را اگر رابطه سببیت اندکی به تقصیر کارفرما نقض دارد، فرو می

دیده که توأم با عمد است، علت بدانیم یا درجه تقصیر یا انصاف، یا حسن نیت، تقصیر زیان

به نظر نویسنده  .(Henri,1983, p 409) شودانحصار زیان شده و مانع دریافت خسارت می

تفکیک قایل شد و این موارد را  دیده با بحث باالموارد چون اغوا و تحریک زیانباید میان 

ی اخالقی، اگر عامل زیان در حقیقت علم به حصول نتیجه داشته استثناء قرار داد. از روزنه

کرد، او مسئول است. فرض کنید در حقوق آلمان در مورد کسی که یا باید علم حاصل می

است و بر مبنای همین وانمود، ی جنسی داشتهویا با همسر او رابطهبود که گبه مردی گفته

گو  شوهر آن زن، خود کشی کرد. محکمه آلمان با توجه به قضیه، حکمش را به ضرر دروغ

ی قابل تصور نباشد، باز هم حکم اصدار کرد. آنچه که در فقه اسالمی هم حتی اگر نتیجه
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بحثی که در سبب اقوا از مباشر یا برابری با به مسئولیت عامل صادر خواهد شد، نظیر 

 شود. مباشر، حکم به جبران کلیه خسارت و یا تسهیم مسئولیت صادر می

ی دیگر بحث،  با توجه به فقه هرگاه کسی در جای پیاده رو تنگ که نباید بنشیند، در گوشه

ول نیست. کدام مسئنشیند، در صورت برخورد عمدی عابر با وی و آسیب دیدنش، هیچمی

دیده از دیگر طرف، جا، عمد برخورد کننده از یک سو و تعدی و تفریط زیانچون در این

است که گردد. در بحث دیگر در فقه آمدهمانعی برای جبران خسارت برای هر دو طرف می

هرگاه فردی سطل زباله را در مسیر راه تخلیه کند و فرد دیگری از آنجا عبور کند و بلغزد 

باشد و عمداً عبور دیده علم داشتهببیند، ضمان بر عهده مسبب است. اما اگر زیانو آسیب 

 با توجه به قاعده اقدام در فقه، خود مسئول است نه مسبب.(. ۳۵-۶:  ۱۴۱۹انی، ) شهید ث کند

 

 عمد عامل و  دیدهزیان تقصیر  -3

دلیلی ندارد، هرچند که بارش هیچ افتد که عامل زیان برای توجیهی فعل زیانگاه اتفاق می

حقوقی کشورها، عامل را ضامن  دیده تقصیر داشته باشد. قریب به اکثریت نظامزیان

ی پمپونیوس حاکم بود نیز عامل عامد پندارند. قبالٌ هم گفتیم که در حقوق رم که نظریهمی

ول شود که هرگاه مسئدانست. این موضوع در این مثال واضح میرا مسئول کل خسارت می

فروشگاهی در قسمت نظارت فروشگاهش اهتمام کافی نورزد، شخص عامل ضامن 

حقوق آلمان علی رغم عمد عامل، در دو مورد کلیه  در .(Honore,1971, p110)است

باشد که اگر او عالمانه برخالف اخالق حسنه عمل نکردهشود: یکی اینخسارت بر او بار نمی

 ,Civil law).باشدیا جلوگیری از زیان، تقصیر کردهدیده در کاهش که زیانو دیگر این

German, code: 242)  اما در موارد باال اختالفات شدیدی قابل تأملی وجود دارد. تعدادی

هم عمد وی است. به اند؛ آنجاکه عامل عامد است زیان یک علت بیشتر ندارد و آن باورمند

است و به نتیجه هقق آن اقدام کردخواسته و برای تحکه یک نفر زیان را میتصور این

که وی را در این مسیر کمک کرده هدایت تقصیر آنچه .(ibid )مطلوب نایل آمده است

گویند که گاه اند و میدیده است. هرچند که تعدادی این نظریه را به باد انتقاد گرفتهزیان
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مثالً اهمال  . (Honore,1971, p 110) سازددیده فرصت تحقق زیان را وافر میتقصیر زیان

مالک فروشگاه در نظارت بر اموالش. نویسنده هم بر این نقد تأکید دارد و باید گفت که اگر 

گرفت قطعاً، درجه مالک فروشگاه تدابیر بهتری را برای نظارت از فروشگاهش در نظر می

اری قراردادن مواد با قیمت آورد؛ نظیر نصب دوربین مخفی یا در آلمتحقق ضرر را پائین می

باالو غیره مواردی است که در امر ناکام شدن عامل، نقش دارند. پس در نتیجه، بعضاً تقصیر 

کنند که اصل، شود. تعدادی دیگر اذعان میعمدی در برابر تقصیر ساده علت انحصار نمی

باید بر تقصیر ی تقصیر طرفین، خسارت ی تفاوت آشکار درجهدرجه تقصیر است و بر شالوده

 .(Mazeaued,1983, p409)سنگین حمل گردد

در جواب این نظریه، ما منکر این بحث هستیم و دلیل خواهیم آورد که درجه تقصیر نقشی  

 در تحقق مسئولیت مدنی ندارد و آنچه مورد نظر ماست، دخالت فرد است.

 

 ب: استغراق یک تقصیر در تقصیر دیگری

شود که تقصیری که تقصیر در تقصیر دیگری، سبب میشدن یکی از دو  مستغرق

علیه را دیده، تقصیر مدعیالشعاع فرو رفته، اثرش را از دست دهد. هرگاه تقصیر زیانتحت

باشد. عکس ی سببیت، ضامن نمیعلیه به دلیل انعدام رابطهدر خود مستغرق نماید، مدعی

 .(۱۱۸ :۱۳۸۵)السنهوری،  این قضیه هم صادق است

 ن استغراق  در دو حالت قابل تصور است: اي 

 حالت اول: تقصیر سنگین 

 پردازيم.كه به بيان هر يک مي دوم: تقصیر یک طرف  معلول تقصیر دیگری حالت

 تقصیر سنگین -1

ی است که هرگاه تقصیر سنگین یک طرف با تقصیر دیگری صورت مسأله در اینجا به گونه

در تقابل باشد. مثالً قطع انگشتان کارگری که در اثر تقصیر کارفرما به دلیل عدم ترمیم 

دانان قایل به استحاله تقصیر گیرد، مسئولیت با کیست؟ تعدادی از حقوقدستگاه صورت می

ی را از عوامل انحصار زیان پنداشته اند و کلیهاند و آنسنگین شده عادی  توسط تقصیر
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البته باید در  .(۱۱۹ :۱۳۸۵السنهوری،  ) اندخسارت را بر عهده عامل تقصیر سنگین، بار کرده

دانان عالوه کنیم که در این مورد باید، عمدی در کار باشد تا قابلیت ضمن نظر این حقوق

 توجیه را داشته باشد.

ی زیان دانند و معتقدند که در زمرهما تعدادی دیگر این مورد را از عوامل انحصار زیان نمیا

دانان باید توانند یکدیگر را به خود جذب کنند. پس به باور این حقوقاشتراکی است و نمی

اما به باور . Honore , 1971, p11 ))که بر یک طرف تحمیل گرددزیان توزیع گردد نه این

شود، به تقصیر سنگین  منتسب می ها در این گونه موارد، تمام زیانه، در تمامی نظامنویسند

گردید. بر شالوده دیده به دلیل تقصیرش از خسارت محروم میکه در سابق، زیانچنان

گردید، در موردی که یکی از  طرفین مرتکب بار سنگین می  2و وانتن 1دکترین ویلفول

که زیان قابلیت تقسیم را داشت یا نه، بی هیچ تردیدی زیان را به تنهایی اغماض از این

در فقه اسالمی، فقها در قالب مثالی این  (Honore,1971, p 112-113). شدمتحمل می

الجثه و دیگری نند که یکی عظیماند که هرگاه دو نفر تصادم کموضوع را بیان کرده

 دو منتسب است و هر دو مسئول اند کند، چون تصادم به هرالجثه باشد، فرقی نمیضعیف

رسد که این موضوع به این سادگی حل نگردد، به همین به نظر می .(۳۳۳ :، بی تا )العاملی

اقوا باشد که اند که هرگاه تأثیر یک عامل به حدی خاطر است که تعدادی از فقها گفته

گیرد. ی آن عامل قرار نمیعهده دیگری در مقایسه با آن هیچ باشد، در این جا، ضمان بر

به باور این فقها، هرگاه شخصی چنان جرحی به دیگری عاید کند که مجروح در حکم مرده 

 .(۹۲ :ق ۱۴۱۹)شهيدثاني، تلقی شود، قصاص بر اولی است و او قاتل خواهد بود

چه از موارد باال باید گفت که درجه تقصیر نقش مستقیمی ندارد و آن در یک جمع بندی

قانون مدنی افغانستان این نظریه ما را تائید   ۷۸2مالک ماست دخالت طرفین است. ماده 

کند: هرگاه متضرر نسبت به خطای خود در ایجاد و یا تزئید ضرر عایده اشتراک می

 خسارت  را تقلیل داده یا اصالً به آن حکم ننماید. تواند مقدار جبرانباشد، محکمه میداشته

                                                             
1 - willful 
2 - wanton 
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 ناشی شدن یک تقصیر از تقصیر دیگر -2

 تهران(  -راه صدر ) اتوبان صدر ، شب هنگام در بزرگ139۶در ماه عقرب سال 

)ماشین( در حال تردد بودند، ناگهان موتری )ماشین( مرتکب عملی تقصیرآمیز شد و موترها

تصادف عامل زیان به دیگری شد. سوالی که برای نویسنده ایجاد  موتر دیگر برای گریز از

جا که عمل شخص شد که نگارش این مقاله هم به دلیل همان سوال بود، این است؛ از آن

است )اگر متعارف می بود، قابل مناقشه نبود( حاال مسئولیت طرفین در هدوم نامتعارف بود

ی فقه و حقوق ک به پاسخ این سوال بر شالودهاین رابطه با وقوع این حادثه چگونه است؟

 پردازیم.می

 

 فقه -2-1

علیه، باعث سلب اختیار در مدعی گویند هرگاه فعل مدعیفقها در رابطه با این موضوع می

 گردد و این امر سبب گردد که وی دست به عمل نامعقول بزند، عامل ضامن است.

اند که اگر شخصی دارند و مثالی را طرح کردهفقها در تصریح این بحث شان اجماعاً اتفاق 

ی وی گردیده و در بر سر انسانی بالغ و مختار فریاد بزند و این فریاد باعث سلب اراده

نتیجه،  فرار و سپس خودش را در چاهی بیفگند، فریاد زننده ضامن است. و اگر فریاد سالب 

فقه اند. علمایلماء اختالف کردهی وی نگردد و شخص فرار کند و سپس آسیب ببیند، عاراده

 نشودعامه به این باورند که فریاد زننده ضامن است و برخی تمایل دارند که خسارت تأدیه 
 .(۵۱۷ :۱۴۲،)ابن قدامه 

که عامل تنها کنند از آن جهتدر فقه شیعه، علماء دو گروه شدند؛ تعدادی استدالل می

که وی خود را در چاهی بیفگند. در شده نه این دیدهفریاد زده و این امر باعث فرار زیان

زد، نه فراری بود و نه در چاه افتادن. گویند که اگر عامل فریاد، فریاد نمیمقابل، دیگران می

باور به (  ۵۶۱ :۱۳۹۰، )خمینی شوددیده  متحمل زیان میاین ترس فریاد بود که زیان

پیمودند، بهتر بود که به قضاوت را میکه فقها دو راهی جا به جای ایننویسنده در این

جا اجتماع گزیدند. چون در اینحضرت علی )ع( تمسک کرده و راه تسهیم زیان را بر می
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دیده )مباشر( است و زیانسبب و مباشر است. عامل )سبب( فریاد زده و ترس ایجاد کرده

 عمل نامتعارف انجام داده است.

گردد، به جای سلب اختیار و اراده دیگری نه پس در یک نگاه، هرگاه عمل شخصی باعث

که یک طرف را مقصر بدانیم، تسهیم زیان کنیم؛ البته باید گفت که هرگاه عمل این

دیده به صورت باهر، غیر عقالیی باشد، آنجاست که مسئولیت بر خودش بار خواهد زیان

 آید بعداً مفصل خواهیم گفت. شد و در حکم قوه قاهره می

دیده به اصطالح فقهی دفع افسد به فاسد کند، مسئول که هرگاه زیانرد اینکن در مول

 ضرر ، هم انعکاس داده است:۷۸5این موضوع را قانون مدنی افغانستان در ماده  نیست. 

 ... .خفیف دفع می گردد ایراد ضرر شدید با
 

 حقوق فرانسه -2-2

 بحثی که در فقه گذشت.در حقوق فرانسه دو فرض در این زمنیه وجود دارد عین 
 

 دیدهزیانتقصیر عامل نتیجه فعل  -1-2-2

گوییم جاکه ما میگویند: از آندانان فرانسوی بحث استحاله را مطرح کرده اند و میحقوق

خورد. یعنی به دیده آب میبار، مقصر است، در حقیقت از نتیجه فعل زیانعامل فعل زیان

داد شود. باید به این سوال باعث شد تا عامل مقصر قلمدیده است که ها این زیانباور آن

باشد، سرنوشت این نظریه دیده مقصر نهکه زیانهم پاسخ داد؛ اگر چنین است در صورتی

دیده انحصار صورت هرگاه ما قایل شویم که عمل زیاناند که در اینچیست؟ در پاسخ گفته

گردد. ت و عامل کامالً از خسارت معاف میزیان را در بر دارد، دیگر بحث تقصیر در کار نیس

دیده ی سببیت است. البته بر قاضی است که محرز کند واقعاً عمل زیانچون بحث رابطه

منتج از رفتار اولی است و اگرنه در غیر آن باز هم باید به تسهیم زیان تمسک 

 .(Mazeaud, 1983, p 425)کرد
 

 تقصیر زیان دیده نتیجه فعل عامل -2-2-2

 است. بنابر این بار آوردهاست که خسارت را بهبار بودهشکی نیست که این عامل فعل زیان
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مدعی علیه( بخواهد بار مسئولیت خود را سبک کند، باید در پی خوانده ) که  در صورتی

است؛ در صورت هدیده باشد و دریابد که واقعاً تقصیر وی علت زیان بوداثبات تقصیر زیان

دیده این بار در پی که زیانکند و آن اینثی، موضوع قبلی مان راه را باز میچنین یک بح

 بار گردد.اثبات تقصیر فاعل فعل زیان

که گردد؛ چی بسا اینبار رونما میاینجاست که بحث انحصاری زیان توسط فاعل فعل زیان 

باشد، کافی و وافی بار، تقصیر آمیز نباشد، لکن از عوامل انحصار زیان اگر فعل فاعل زیان

 . (mazeaud, ibid, p 425)است

 

 حقوق انگلیس -2-3

آید. واکنش متعارف حتی در مواقع اضطراری از مباحث مهم در حقوق انگلیس به شمار می

دیده در همان وضعیت بحرانی مورد نظر است. فرض کنید واکنش زیان به همین دلیل زیان

ه )مدعی علیه( حق ندارد با تمسک به عمل زیان دیده در مقابل ترس، شدید باشد، خواند

بار را اذعان کند. به بیان چند دعوای در دیده، قطع رابطه سببیت میان خود و  فعل زیان

دهیم. در یک این زمینه از حقوق انگلیس اکتفاء کرده و این قسمت از بحث را خاتمه می

ال احتراق بود به طرف مدعی ی را که در حدعوا در انگلیس، خوانده )مدعی علیه( ترقه

را از خود دور کرد که در نتیجه آن ،پرتاپ کرد و مدعی بخاطر جلوگیری از آسیب دیدن

آسیب دید. مدعی علیه نتوانست با تمسک به عمل مدعی، دلیل بیاورد که  گویا رابطه 

است. محکمه حکم به هبار قطع شدسببیت با توجه به عمل مدعی، میان من و فعل زیان

 ضرر مدعی علیه )پرتاپ کننده ترقه( صادر کرد.

ی سببیت قطع بزرگ و  تحمل خطر کوچک باز هم رابطه با دفع خطر در دعوای دیگر، 

های )محاکم( انگلیس طرح شد؛ شخصی گادی را به ت. در دعوای که در یکی از دادگانیس

است و کرایه گرفته بود، در مسیر راه متوجه شد که ریسمان این گادی در حال قطع شدن

الوقع بزرگ قریبر نتیجه از خطر اندازد و دین میپائبرای جلوگیری از قطع ریسمان، خود را 

دیده متعارف و معقول کند و بعداً دادگاه )محکمه( اعالم نمود که واکنش زیانجلوگیری می

 -است و به ضرر مالک گادی حکم صادر کردهبود
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(Jones v Boyce, 1816) .در یک نگاه کلی، در حقوق فرانسه مالک تقصیر است و  پس

شود گونه موارد، زیان بر مقصر و مسبب، بار میت. پس در ایندر حقوق انگلیس رابطه سببی

 گردد.و زیان انحصار می
 

 ج: فعل یک طرف در حکم قوه قاهره برای دیگری

که قابل ی که دارای دو ویژگی است: یکی اینی قاهره واقعهفورس ماژور یا همان قوه

ه به این تعریف هرگاه فعل بینی نبوده و دیگری قابل تحمل و مقاومت نیست. با توجپیش

 دانان به دلیل اینکهی قاهر در بیاید، بر طبق نظر حقوقیک طرف برای دیگر به چهره قوه

جاست گردد، کل خسارت بر عهده او خواهد بود. ایندر زمره عوامل منحصر حادثه تلقی می

باشد. حاال میآید چرا که رابطه سببیتی قابل تصور نکه دیگر بحث از تقصیر به میان نمی

دیده خسارت ی قاهر باشد، زیانبار در حکم قوهدیده برای فاعل فعل زیاناگر فعل زیان

 (.به بعد ۱۱۱ :۱۳۸۵)السنهوری، دریافت نخواهد کرد

ی قاهره برای فعل دیده را در حکم قوهکه در حقوق فرانسه در چهار مورد فعل زیانطوری

 بار دانسته است:فاعل زیان

 باشد.که بدون دلیل واضح در وسط سرک )خیابان( دراز کشده شخصی -1

 شخصی مستی که در وسط سرک )خیابان(  خوابیده است. -2

 افتادن ناگهانی کودک در جلوی موتر )ماشین(. -3

 .(Le Tourneau, 1998, p 255) سوار در مقابل کامیون )تیلری(افتادن موترسایکل -۴

از فرض وجود دو سبب نیست بلکه وجود یک سبب و آنچه مورد امعان نظر است؛ سخن 

ی تعبیر کرد ی قاهر است. پس نباید اشتباه گرفت و موضوع را به گونهدیگری به منزله قوه

 که گویا رابطه سببیت حاکم است.

که به دالیل فقها است. و زمانیهی سالب اراده مطرح شدی قاهر به منزلهدر فقه نیز قوه

یابیم که آنها هم به این مسأله اتفاق دارند که رابطه سبیتی میان میکنیم در رجوع می

 عامل و زیان وجود ندارد.
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در فقه آمده است که هرگاه باد، کسی را بیندازد و وی بر شخص دیگر بیفتد و آن شخص 

 (.2۸9: 1۴32)خویی، بمیرد، این شخص قاتل نیست و ضمانی بر او نیست

قاهره را از جمله  یاست و قوه، هم این نظریه را پذیرفته۷۸3 قانون مدنی افغانستان در ماده

عایده ناشی از سبب  هرگاه شخصی ثابت نماید که ضرر داند:عوامل انحصاری زیان می

به یا  ناشی از اسباب مجبره بوده و حادثه غیرمترقبه یا وی یا از یخارجی بدون مداخله

 گردد. مگرضمان مکلف نمیه است، بردهکنشأت  سبب خطای شخص متضرر یا از غیر

 .خالف آن حکم نمایده موافقه طرفین ب اینکه قانون یا
 

 گفتار دوم: رضایت و پذیرش خطر نامشروع توسط زیان دیده

دیده به خسارت و یا که در این گفتار محور بحث ماست؛ رضایت توأم با تقصیر زیانآنچه

 باشد.قبول خطر نامشروع توسط او می

 ح بیشتر مفهوم این موضوع را به جستار بگیریم.ورسد که برای وضمی به نظر
 

 الف: مهفوم و ماهیت رضایت نامشروع و تقصیر آمیز

گویند هرگاه شخص با علم و آزادانه به زیان ابراز دانان در تعریف این موضوع میحقوق

شود. البته متقبل  میاست یا خطر را شود که وی به زیان رضایت دادهرضایت کند، گفته می

 ,James)جا دو موضوع است؛ گاه رضایت به زیان داده و گاه به خطر محصول از آندر این

1992, p 64). 

افتد که شخص رضایت از روی اکراه و بدون رغبت محور بحث ما نیست. مثالً اتفاق می

کار شود و  شود تا در محیط خطرناک مشغولدستی حاضر میکاری زیاد و تنگبه دلیل بی

 باشد، حق تمسک به رضایت کارگر ندارد.اما کارفرما لحاظ ایمنی و بهداشتی نداشته

کند و در صورت عدم دیده کمک میعلم داشتن از خطر نیز نوعی در رضایت شخص زیان 

ی بحث ما خارج است. پزشکی را در نطر بگیرد که بیمارش را از خطر هم از دایره علم باز

) کاتوزیان،  تواند به رضایت بیمار، رجوع کندکند، در صورت وقوع ضرر، نمیعملیات آگاه ن

بار دیده به این معنی نیست که فاعل فعل زیانبه باور نویسنده، رضایت زیان .(۳۸۳ :۱۳۸۵
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از احتیاط الزم کار نگیرد. فرض کنید بیمار خطرناک بودن عملیات را  دانسته رضایت هم 

انگاری عملیات را پیش ببرد در پزشک)داکتر( از روی اهمال و سهلاست؛ لکن نباید داده

صورت تقصیر، کامالً مسئول است. با این وضع هم، منبع خسارت مدعی مشارکت از روی 

 است.علم به محل خطرناک، دفاعی است که پذیرفته شده
 

 ب: اثر رضایت و یا پذیرش خطر نا مشروع

اوقات شخص رضایت دارد ولی مقصر نیست و برای تبیین موضوع باید گفت که گاهی 

گاهی اوقات شخص هم مقصر است و هم رضایت دارد. و در نهایت گاهی شخص مقصر 

است و اما راضی به وقوع خطر نیست. تفکیک میان این دو اندکی ما را با مشکل مواجه 

 اند:دانان موارد زیر را برشمردههم برای شناخت آنها حقوقمی سازد. با آن

که در تقصیر دیده  شخص آزاد بوده و آگاه به زیان و خطر در حالیدر رضایت زیان -۱

 .(Prosser, 1977, p 417) باشدممکن علم به خطر و زیان نداشته

که رضایت باعث ساقط شدن شود در حالیاین تقصیر است که باعث تسهیم زیان می -۲

 گردد.کلیه خسارت می

 تواند رضایت دهد. که نمیتمییز باشد در حالیتواند فاقد شخص مقصر می -3

ال اصل این است که هیچ کس توان گفت که در حقوق کامندر پاسخ سوال قبلی می 

 تواند با رضایش دیگری را از تعهدات قانونی اش برائت دهد.نمی

ی در فقه اسالمی این موضوع یک عملی نادرست و گناه است. حال اگر عامل از وظیفه

دیده رضایت داده باشد، در قسمت اموال سرپیچی کند و آسیب برساند و شخص زیانخود 

است کرده ءتوان اعتراف کرد که علت انحصاری زیان خودش است و عامل تنها نقش ایفامی

است و ضمانی بر عامل نیست. اما در قسمت هبار خودش بودو در حقیقت هادی فعل زیان

ارتباط بحث با نظم عمومی، عامل به هیچ عنوان  به وجهتجاوز به تمامیت جسمانی با ت

)الحسيني  یابدکه چنین کند خسارت تخفیف میتواند مضر واقع شود و در صورتینمی

 .(۵۰۶ بي تا:المراغي،
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گاه باهم ی در انگلستان طرح شد؛ مدعی و مدعی علیه در شامدر پیوند به همین مورد قضیه

ی شان شدند، در مسیر راه بر اثر مستی با تر و عازم خانهشراب نوشیدند و بعداً سوار مو

بود ولکن قاضی بستهی چراغ لبه جاده تصادم کردند، هرچند که مدعی کمر بند نهپایه

تخفیف در خسارت وی حکم صادر کرد. قاضی واتکینز که رسیدگی به این  ٪20محکمه با 

است مرتکب تقصیر نفر مست شدهپرونده را بر عهده داشت گفت: مدعی که سوار موتر یک 

 دانست که خطری در راه است.گشته است و چه بسا او می

شود. به توانست به موتر سوار نهآید، مدعی میدست میکه از نظر آقای واتکینز بهچهآن

نظر وی هر دو مقصرند لیکن مسئولیت راننده بیشتر است. او باید کمتر مشروب می نوشید 

ی در نهایت ، این گونه موارد در زمره .کردوتر داشت و نباید چنین میچون او تسلط بر م

 . (Harvey, Barbara & john, 2000, p 225 -6) دیده قابل تصور است.دفاع تقصیر زیان

 

 گفتار سوم: منحصر زیان به عاملی که آخرین احتراز ار حادثه را دارد
ی است که تحت عنوان )آخرین قاعدهگردد یکی از مواردی که علت انحصاری زیان می

 مشهور است.  1امکان احتراز از واقعه(
 

 الف: مفهوم قاعده

ی این قاعده گرچند عامل علت ال است.  بر شالودهاین قاعده مختص به حقوق کامن

شود. به قلم دیگر، اگر هم مدعی و انحصاری زیان نباشد، به تادیه کلیه خسارت مکلف می

دو مقصر باشند، طرفی که آخرین احتراز از نتایج تقصیری دیگری دارد، هم مدعی علیه، هر

 .(Clerk & lindsell,1995, p 70)فقط او ضامن است

ی مسئولیت مدنی و پیدایش بیمه، قاعده مشارکت در خطا مورد نفرت با تحوالت در عرصه

به نقض آن گذار آماده هم محاکم به استثنای تصریح قانونمحاکم قرار گرفت و  با آن

 توانستند شوند.نمی

                                                             
1 - The last clear chance rule 
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گونه م، در دعوایی مرتبط با بحث ما، نظرش را این193۸قاضی انگلیسی بنام هولت در سال 

هیچ کس بهتر از ما سختی محروم نمودن مدعی از حصول خسارت را در مقابل »شرح داد: 

دیل به ی مشارکت در خطا در حقوق ما تبکند. قاعدهعدم مسئولیت مدعی علیه درک نمی

 است.ا نگذاشتهـیل خسارت بر زیان دیده را برای مـری جز تحمـت و مسیـاسهمانعی شد

 «بدون شک، بهترین راه حل  تقسیم زیان است ولی دریغا که حمایت قانون را نداریم 

(Prosser, 1997, p 432). 

 ب: قلمرو  قاعده

دانان آمریکایی تمسک کنیم؛ حقوقبهتر است برای روشنی قلمرو این قاعده به نظریه پراسر 

رغم دخالت کند که بر طبق این قاعده در موارد زیر زیان دیده علیایشان استدالل می

 تواند خسارت را دریافت کند:تقصیر آمیز خود، می

تقصیر پیشین مدعی او را در حالتی قرار دهد که راه را برای احتراز مسدود کند و مدعی  -1

 توانسته از واقعه جلوگیری کند اما اباء ورزیده است.یعلیه آگاه بوده و م

دیده را حالتی اسف بار زیان در این جا با اندکی تفاوت از موضوع باال، عامل -2

 شود.کن اصل این است )بداند و یا نداند(، محکوم میاست. لدانستهنمی

را به زودترین است خطر دیده به نحوی است که قدرت داشتهکه وضعیت زیانبا این -3

شود تا خطری که موقعیتش فرصت تشخیص دهد و خود را برهاند ولی تقصیر او باعث می

 نگردد.کند، متوجه را تهدید می

دیده هم آگاه باشد علیه خطر را متوجه شود و از عدم علم زیانبا این وصف، هرگاه مدعی

تعدادی از کشورها، ، با توجه به رویه قضایی نگیردرا در دست  درستیولی مراقبت 

 شود.علیه محکوم شناخته میمدعی

ی تسهیم در هرصورت، از یک سو انتقادات زیادی بر این وارد آمده و از سویی طرح نظریه

دیده انگلیس در صورت وجود تقصیر قانون تقصیر زیان م19۴5زیان بر طبق قانون 
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ی رنگینش را از دست چهره دیده و طرح نظریه مقایسه تقصیر در آمریکا، این قاعدهزیان

 داد.

 

 نتیجه گیری

چه بحث کردیم دریافتیم که در رم باستان، در حقیقت عدم پرداخت خسارت، مجازات از آن

دان رم این موضوع را در قالب یک قاعده گردید. پمپونیوس حقوقدیده تلقی میبرای زیان

، در اصل زیان نکرده است.( چنین ارایه کرد: )اگر کسی از تقصیر خود ضرر را متحمل شود

که در حقوق اسالم گردد؛ طوریی این نظریه دقت کنیم، به فقه بر میاگر به پیشینه

 است.هی تحت عنوان اقدام )االقدام مسقط الضمان( مطرح شدقاعده

اسالمی نظریات پمپونیوس، پاندکتیستس و تسهیم را از همه نباید فراموش کرد که فقه

دانان غربی که در نحوه برداشت و اعمال این نظریات حقوقاست و آنچههکردتر بیان مقدم

که دست به کار مرتکب شدند باعث شد که برای شان مشکالت را به باور آورد؛ طوری

 که تا هنوز هم این نظریات قابل اعمال است.شدند تا این نظریات را کنار بگذارند؛ در حالی

کند که د عوامل انحصاری زیان بود یعنی قاضی احراز میکه بحث ما را شکل می داآنچه

ی کلی باید اذعان تمام زیان بنابر عواملی منتسب به یک طرف است. طبق عنوان قاعده

ی عوامل باشند یا نه ، اگر از زمرهکرد که رفتار هریک از طرفین، چه بسا تقصیری داشته

دیده، هردو در اضرار عامل و زیان گردندگاهیانحصاری زیان باشد، از خسارت محروم می

های حقوقی کشورها گاهی قایل به پرداخت خسارت شدند و دیده عمد دارند. نظامبه زیان

اسالمی این موضوع تحت عنوان اجتماع سبب و بعضاً به تسهیم و توزیع خسارت. در فقه

 مباشر قابل حل است. 

را اگر رابطه دیده عامد باشد؛ در هر صورت مبنای اینکه عاملی مقصر و زیاناما در زمانی 

دیده که توأم با عمد است، علت سببیت بدانیم یا درجه تقصیر یا انصاف، تقصیر زیان

شود. به نظر نویسنده باید میان موارد چون انحصاری زیان شده و مانع دریافت خسارت می

دیده با بحث باال تفکیک قایل شد و این موارد را استثناء قرار دهیم. یاناغوا و تحریک ز
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بارش هیچ دلیلی ندارد، هرچند که افتد که عامل زیان برای توجیهی فعل زیانگاه اتفاق می

های حقوقی کشورها، عامل را ضامن دیده تقصیر داشته باشد، قریب به اکثریت نظامزیان

 پندارند. می

شود که تقصیری که کی از دو تقصیر در تقصیر دیگری، سبب میمستغرق شدن ی

 الشعاع فرو رفته، اثرش را از دست دهد.تحت

این استغراق  در دو حالت یکی تقصیر سنگین و دیگری تقصیر یک طرف معلول تقصیر 

ی است که دیگری متصور است. در رابطه با حالت اول صورت مسأله در اینجا به گونه

سنگین یک طرف با تقصیر دیگری در تقابل باشد، مسئولیت با کیست؟  هرگاه تقصیر

را اند و آنی تقصیر عادی توسط تقصیر سنگین  شدهدانان قایل به استحالهتعدادی از حقوق

اند  و کلیه خسارت را بر عهده عامل تقصیر سنگین، بار از عوامل انحصار زیان پنداشته

دانان عالوه کنیم که در این مورد باید عمدی یه این حقوقاند. البته باید در ضمن نظرکرده

اما تعدادی دیگر این مورد را از عوامل انحصار زیان  در کار باشد، تا قابلیت توجیه را در یابد.

توانند یکدیگر را به خود جذب دانند و معتقدند که در زمره زیان اشتراکی است و نمینمی

 کنند. 

اند که هرگاه دو نفر تصادم قالب مثالی این موضوع را بیان کردهدر فقه اسالمی، فقها در 

کند، چون تصادم به هر الجثه  باشد، فرقی نمیالجثه و دیگری ضعیفکنند که یکی عظیم

رسد که این موضوع به این سادگی حل دو منتسب است و هر دو مسئول اند. به نظر می

اند که هرگاه تأثیر یک عامل به حدی گفتهنگردد، به همین خاطر است که تعدادی از فقها 

اقوا باشد که دیگری در مقایسه با آن هیچ باشد، در این جا، ضمانی بر عهده آن عامل قرار 

شدن یک تقصیر از تقصیر دیگر گفتیم که فقها در رابطه با این در رابطه با ناشی گیرد. نمی

یار در مدعی گردد و این امر سبب گویند: هرگاه فعل مدعی علیه، باعث سلب اختموضوع می

ی وی و اگر باعث سلب اراده گردد که وی دست به عمل نامعقول بزند، عامل ضامن است.

اند. در این میان علمای نگردد و شخص فرار کند و سپس آسیب ببیند، علما اختالف کرده
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خسارت تأدیه  فقه عامه؛ به این باورند که فریاد زننده ضامن است و برخی تمایل دارند که

 نشود.

جهت که عامل تنها فریاد کنند از آندر فقه شیعه علما دو گروه  شدند؛ تعدادی استدالل می

که وی خود را در چاهی بیفگند. در مقابل، دیده شده نه اینزده و این امر باعث فرار زیان

چاه افتادن. این  زد، نه فراری بود و نه درگویند که اگر عامل فریاد، فریاد نمیدیگران می

که جا به جای اینشود. به باور نویسنده در ایندیده متحمل زیان میترس فریاد بود که زیان

فقها دو راهی را می پیمودند، بهتر بود که به قضاوت حضرت علی )ع( تمسک کرده و راه 

 گزیدند. چون در اینجا اجتماع سبب و مباشر است. تسهیم زیان را بر می

دانان دیده بود که در اینجا حقوقدر رابطه با تقصیر عامل نتیجه فعل زیان بحثی دیگر

است تا هدیده است که باعث شدگویند؛ زیاناند و میفرانسوی بحث استحاله را مطرح کرده

 داد شود.عامل مقصر قلم

در بحثی دیگر تقصیر زیان دیده نتیجه فعل عامل بود گفتیم؛ شکی نیست که این عامل 

علیه بخواهد است. بناء، در صورتیکه  مدعیاست که خسارت را به بار آوردههبار بودل زیانفع

دیده باشد و دریابد که واقعاً بار مسئولیت خود را سبک کند، باید در پی اثبات تقصیر زیان

 است. هتقصیر وی علت زیان بود

ف برای دیگر به چهره ی قاهر هم در زمره منحصرین زیان است. هرگاه فعل یک طرقوه

ی عوامل  منحصر حادثه دانان از آنجا که در زمرهی قاهر دربیاید بر طبق نظر حقوققوه

جاست که دیگر بحث از تقصیر به گردند، کل خسارت بر عهده او خواهد بود. اینتلقی می

 باشد.آید چرا که رابطه سببیتی قابل تصور نمیمیان نمی

ی است گردد قاعدهکه علت انحصاری زیان مییکی از مواردی  و در نهایت در یافتیم که

که تحت عنوان )آخرین  امکان پرهیز از حادثه( مشهور است . این قاعده مختص به حقوق 

که آخرین احتراز علیه، هر دو مقصر باشند، طرفیال است.  اگر هم مدعی و هم مدعیکامن

 از نتایج تقصیری دیگری دارد، ضامن است.
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