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 سخن سردبیر
ی مهم امت اسالمی است هایژگیووحدت اسالمی یکی از 

-این ویژگی نمیی که شخصیت کامل امت اسالمی را منهای اگونهبه

توان تصور کرد. وحدت اسالمی به معنی در یک قالب ریختن همه 

 هارممکنیغها و مانند آن نیست، این کار در شمار و سلیقه هاشهیاند

 شدهنییتعی از پیش هابرنامهاست. وحدت اسالمی به معنی پاسخ به 

 ا ایجاد کند.اسالمی و ایجاد امتی است که میان این دو خط اساسی تعادل الزم ر

را بیشتر تحکیم  وحدتشانی همدلی و هاهیپامسلمانان با استفاده از منابع مشترک دینی که دارد باید 

رخنه وارد نماید. استکبار جهانی  شانیفرهنگسیاسی، اجتماعی و  مسائلبخشیده و نگذارد که دیگران در 

به میان  میآوریمفراهم  هاآنی که خود ما برای هافرصتبا استفاده از نقاط ضعف کشورهای اسالمی و 

 وروزحال. امروزه امت اسالمی ما در این عرصه از برندیمی خود را پیش هاطرحکند و ما رخنه می

ی مسلمانان و نیز هانهضتی غربی برای ضربه زدن به اسالم و هاقدرتبرد. امروزه ی رنج میادکنندهینوم

. سردمداران مسلمانان نیز با اعالم همکاری و اندشدهآنان متحد  انهیگراوحدتبرای سرکوب ندای 

-ی علیه امت اسالمی سر از پا نمیهاتوطئه نیزتریرآمیتحقی غربی برای اجرای هابرنامههمسویی با این 

میدان  رمسلمانیغشود که کشورهای اسالمی تضعیف شود و کشورهای شناسند. این امر سبب می

ی خود در درون کشورهای اسالمی بسازد. لذا برای ما الزم است که برای تحقق بخشیدن را برا وتازتاخت

آن  نیترمهمی بزرگ اسالمی که همانا و حدت اسالمی بین امت اسالمی و جامعه مسلمین از هاآرمان

رسالت و وظیفه ما حرکت در مسیر همگرایی و  نیتربزرگدانشجو  عنوانبهاست تالش کنیم. مایان 

 گرایی و ایجاد تعادل بین جوامع مسلمانان است. توحد
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 تاریخ تحوالت تطبیق مجازات حبس

 ، حقوق جزا و جرم شناسیدانشجوی کارشناسی ارشد ؛میرزاییمحمد  

 چکیده

های عدلی به آن حکم نموده و مجازات حبس یکی از جزاهای بسیار مهمی است که بیشتر دستگاه    

متهم در حال انتظار محاکمه یا نگهداری مجرم اند. این جزا به مفهوم عام آن، یعنی نگهداری تطبیق کرده

 ها هست؛ از زمانیوجود آمدن قصرها و کاخ در حال انتظار تطبیق جزاهای بدنی عمرش به طول عمر به

های زندگی اجتماعی گذاشته شد و قصرها برای حاکمان ساخته شدند، توأم با آن قصرها جای هم کهپایه

گونه که امروز شده است؛ ولی مجازات حبس آندند در نظر گرفتهبرای نگهداری افرادیکه مرتکب جرم ش

لب آزادی مجرمین و جزایی مستقل در قوانین جزایی داخلی مطرح هست، در  عنوان یک مجازات سابه

های متمادی چنین نبود، بلکه زندان فقط جای نگهداری متهمین در حال انتظار محاکمه و طول سال

تظار تطبیق جزاهای بدنی غیرانسانی و خشن بوده و بعضاً هم جای اعدام نگهداری مجرمین در حال ان

عنوان یک جزا از اواخر حبس به ها تا آخر عمرشان، بدون تعیین مدت معین.مجرمین یا نگهداری آن

م( توأم باکارهای شاقِ و هدفی تنبه بدنی بود، تنها  19وسطی در قوانین جزای مطرح و تا قرن )قرون

عنوان جزایی باهدف اصالح مجرمین پیدا رن است که مجازات حبس جایگاه واقعی خود را بهبعدازاین ق

کند؛ البته این بدین معنا نیست که امروزه شکنجه و مجازات بدنی کامالً از بین رفته باشد، بلکه در می

نوشتار این شود. در این جای دنیا هنوز رفتارهای غیرانسانی از طرف بعض کشور با زندانیان میجای

 شده است.تحوالت بررسی

 ات حبس، زندان، متهم و مجرم.: تحوالت، مجازواژگان کلیدی
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 مقدمه

العمل در برابر اعمال و رفتارهای که بااخالق، فرهنگ و نظام در زندگی بشر نشان دادن عکس      

یکسان نبود،  طول تاریخها در العملچیز معمول بوده و اما این عکساجتماعی جوامع سازگاری ندارد، یک

العمل در مقابل افرادی که مرتکب های مختلف بروز کرده است. در اوایل زندگی بشر عکسبلکه به شکل

گیری بود العمل که به شکل انتقامشد. در این عکسشدند، توسط خود فرد متضرر نشان داده میجرم می

ه داشت که تا چه حد انتقام ر یا محنی علیزور بازوی فرد متضرهیچ حدومرزی وجود نداشت، بستگی به

ها و باعث شده و منجر به جنگ بین قبیلهها از سطح فردی خارجگیریتوانست. گاهی این انتقامگرفت می

 گردید.کشته شدن افراد زیاد یا نابودی یک قبیله می

گیری و مختص به انتقام گیری تا حد قانونمند گردیدههای اولیه این انتقاموجود آمدن دولت با به     

گیرهای یافته و تطبیق جزا از شکل انتقامها افزایشمتضرر از مرتکب شد و بعد از مرور زمان قدرت دولت

فرد بیرون و منحصر به قدرت دولت گردید اما در تمام این دورها جزاها شکل بدنی، غیرانسانی و بسیار 

لب آزادی در قوانین جزایی مطرح هست،  زای ساعنوان جخشن داشت و از مجازات حبس که امروز به

دانان مطالعات زیادی در مورد خبری نبود. در حال حاضر مجازات حبس بیشترین تطبیق را دارد و حقوق

تا بهتر هدف اصالحی و تربیتی مجازات  اندزندان نموده و در رابطه به اصالح آن نظریات مفید ارائه کرده

ها در جوامع بشری شود که زندانرد مجازات حبس و زندان سؤال مطرح میاما در مو حبس برآورده شود؛

لب آزادی  عنوان یک مجازات ساکار بردهای داشته است؟ آیا حبس بهشده و چهاز چه زمانی ساخته

وجود نیامده، پس مجازات حبس  ها توأم بوده یا خیر؟ اگر این دو باهم بهباهدف اصالحی با ساختن زندان

وجود آمدن جزای حبس همانند امروز  ان در قوانین جزایی کشورها مطرح شد؟ آیا از ابتدائی بهاز چه زم
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ها و جزاهای بدنی از چه زمانی از محبوسین برداشته شد؟ آیا امروز هدف آن اصالح مجرمین بود؟ شکنجه

 ها شکنجه وجود دارد؟هم در زندان

های تاریخی حقوقی جواب ارائه شود. با مراجعه به نوشتهها در این نوشتار سعی شده تا به این سؤال     

نیستم بلکه  زندان باید تذکر داد که در اینجا ما در پی نظریات دانشمندان حقوق در مورد مجازات حبس و

ت کوشش شده نحوه تطبیق عملی آن را در هر عصر بررسی کنیم، به همین اساس مباحث خویش را تح

اول مجازات حبس در قرون باستان، گفتار دوم مجازات حبس در  که در گفتار شش گفتار طوری

وسطی، گفتار سوم مجازات حبس در ایران، گفتار چهارم مجازات حبس در اسالم، گفتار پنجم قرون

 روشنگری( و گفتار ششم مجازات حبس در قرون معاصر را مطرح عصر) مجازات حبس در قرون جدید

 نمایم.و فهرست منابع را ارائه میگیری کرده نموده و در آخر نتیجه

 

 م( 476...الی ) مجازات حبس در قرون باستان 

کننده آزادی مطرح نبوده بلکه زندان جای بود عنوان مجازات مستقل و سلبدر این قرون حبس به       

دنیای  کردند. حبس درکه متهمین را تا زمان محاکمه و مجرمین را برای اجرای جزاهای بدنی نگهداری می

لب آزادی، بسیار  مثابه جزای سای آن بهیا کاربرد جزای و سزا دهنده باستان یا فاقد رویکرد جزای بود و

منظور نگهداشت یا به شد ومحدود بود؛ بدین ساناز آن یا برای نگهداری افراد در انتظار محاکمه، استفاده می

هرچند حبس از عهد کهن و باستان وجود داشته است به دلیل استفاده محدود و جزئی  1جزا. افراد منتظر

عنوان واکنشی رسمی و متداول . حبس کردن به2توان در ردیف مجازات شایع آن اعصار تلقی شودآن نمی

ان چندان دور، سلب آزادی و محبوس کردن مجرمهای نهای چندان طوالنی ندارد؛ درگذشتهجامعه، پیشینه

در کشورهای غربی، مشرق زمین و حتی در قاره سیاه به مرحله پیش از محاکمه تا تحویل متهم به دادگاه 
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ازآن جزاهای که اغلب به درستی و نادرستی اتهام وارده بر آنان اختصاص داشت و پسجهت رسیدگی به

طرف متهمین را که ازیک. زندان محلی بود 3شدشکل مجازات بدنی و غیرانسانی بود، بالفاصله اجرا می

 از طرفی زندان جای بود که در آن مجازات بدنی کردن تا از چنگ عدالت فرار نکنند ونگهداری می

ها های عدالت کیفری کشورها توجهی به زندان؛ به همین خاطر نظام4شداعدام( باالی مجرمین تطبیق می)

. اکثر زندانیان در 5وسطی ادامه داشتت تا قرونشدند. این وضعیها اداره میچالنداشتند و به شکل سیاه

 .6دادزندان جان می

قدیمی  برای روشن شدن این مطلب نگاه مختصر داریم به وضعیت حبس در آناتولی قدیم و قوانین     

تا واضح گردد که در این کشورها حبس  اندآمدهدستالنهرین بهز بینهای باستان شناسان ااثر کاوش که به

 ؟ازات بنام حبس وجود نداشتشده بود یا خیر، اصالً مجبینیوقت پیشوان یک مجازات در قوانین آنعنبه

دست  النهرین بهتحت این عنوان قوانین را که از عهد باستان در بین :بررسی قوانین عهد باستان -الف

شده است یا ینیبنمایم تا واضح گردد که در قوانین مجازات حبس برای مجرمین پیشآمد بررسی می

 نشده.

این قوانین، قدیمی ترین قوانین است که به اثر (: 9و اشنونا 8، لیپیت ایشتار7اور نمو) قوانین -1

اند. این قوانین برای تنظیم امور مدنی، تجارتی آمدهدستهای باستان شناسان بهها و کاوشتالش

که ارتباط به موضوعات جزای شده بود؛ در مواد باستان( وضع عصر) و کیفری جوامع آن زمان

یعنی جرائم و جزاها دارند، کیفر حبس پشمینی نه شده است؛ جزاهای که در این قوانین پشمینی 

قانون  باشند. جز در ترجمه ماده سوماعدام، به بردگی گرفتن و کیفرهای نقدی( می) گردیده

یف غیرقانونی و کلمه منظور از حبس در این ماده توق اورنمو کلمه حبس و زندان ذکرشده که
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دیگر را( حبس ) عنوان مجازات حبس است؛ متن ماده مذکور چنین است: اگر کسیزندان به

شکل نقره توزین و تسلیم خواهد کرد؛ اما در این ماده هم  15نماید، زندان خواهد شد و مبلغ 

ان جای ها زندرسد در این دورهبه نظر می 10نشده است.مدت حبس و کیفیت تطبیق ان بیان

 متهمین در حال انتظار محاکمه و محل تطبیق مجازات بدنی بوده باشد.

 (First Dynasty of Babylon) حمورابی ششمین پادشاه سلسله اول بابل قانون حمورابی:  -2

 .11نمودقم، حکومت می 1894قم تا  1792بود که از سال 

شده بروی ستون سنگی نوشته است که از عهد باستان ازجمله قوانین مشهوری 12قوانین حمورابی

جزایی،  منظور تنظیم اموردست، آمده است. این قوانین در زمان حکمرانی وی به و از بابل به

اعدام( است. ) ها جزاهای بدنیشده در آنبینیشده بود؛ که جزاهای پیشمدنی و تجارتی وضع

. در 13ینی نگردیده استبلب آزادی در این قوانین پیش عنوان یک مجازات سامجازات حبس به

شد؛ در مورد تطبیق مجازات حبس معلومات در دست عصر حمورابی جزاهای بدنی تطبیق می

عنوان جایزه در آن متهمین بازداشت شود تا محاکمه گردد یا مجازات نیست امکان دارد، زندان به

ست است؛ حبس حکم شده باالیشان تطبیق شود وجود داشته ولی در قوانین که از آن زمان در د

 اند.بینی نمودهعنوان مجازات پیشرا به

ستقل در قوانین لب آزادی م عنوان یک مجازات ساآمده از عصر باستان باآنکه حبس بهدستطبق اسناد به

طور موقت دهد که در عمل زندان و زندانی کرد اگرچه بهکشورها مطرح نبوده اما شواهد تاریخی نشان می

 نمایم.سی میهای عملی آن را بررعنوان بعدی نمونهکه تحت  وجود داشت
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خاطر  طرف بهزندان برای دو هدف بود، ازیک در آناتولی قدیممجازات حبس در آناتولی قدیم:  -با 

و نگهداری افراد مجرمی که برای پرداخت  ها از دست عدالتنگهداری افراد متهم و جلوگیری از فرار آن

تضمینی نداشتند. از طرف زندان جای بود که مجرمین را برای مجازات  جریمه مقرر نسبت به جرم خود

 تر است. مجازات محبس برای خاور نزدیک عهد باستانکردند؛ که کاربرد اول قدیمیدر آن نگهداری می

دان ابتدائی قرن سوم میالدی گفت ناشناخته بود ولی رومیان شناخت اندکی با آن داشتند و اولین حقوق

حیث یک مجازات  دان حبس را بهعنوان مجازات، این حقوقد تنها برای بازداشت به کار رود نه بهزندان بای

شدند. می نماید. متهمین تا زمان محاکمه و مجرمین تا زمان تطبیق مجازات اعدام در حبس نگهداریرد می

های طوالنی یا حبس سمثل تبهکاران طرفدار کاتیلینه که در زندان با خفه کردن، کشتند. در مواردی حب

ابدی متعلق به روم در اوایل امپراتوری وجود داشت. یونانیان بسیار کمتر از رومیان از حبس استفاده 

عنوان ضامنین در محکمه حاضر که سه نفر را بهکردن؛ کسانیکه متهم به جرم جدی بود درصورتیمی

ها است؛ در یک مورد زندان مربوط به آشوری ترین اسناد درشدند. در آناتولی قدیمینمود، توقیف نمیمی

طوری قاچاقی نویسند کاالها را قاچاقی وارد نکند، اما کاالهای را که بهنامه سه نفر بازرگان به شریکشان می

دهد به پوشکین فرستاده بود دربار آن زمان پوشکین را زندان و کاالها را توقیف نمود؛ نامه دیگر نشان می

بوط به حکومت محلی شهر شلهشوا به دستور ملکه شهر امکوای باستان به زندان انداخته که چند مزدور مر

شدند؛ ولی امکان بازخرید این زندانیان در برابر پول وجود داشته و زندانی کردن موقتی بود؛ زندانیان پس 

شده ها ساختهچالها مربوط به حاکمان محلی بود و به شکل سیاهشدند. زنداناز پرداخت پول آزاد می

شود که را در زندان مالقات کردم(، معلوم می که من توبودند. در نامه دیگر از این دوره ذکرشده )هنگامی

طور کامل از دیگران جدا نشده و با افراد بیرون ارتباط و مالقات داشتند. معلوماتی کمی در زندانیان به
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عهد هیتی ها کمتر از آن، در دستورهای پادشاه مورد زندان از عهد آشوری قدیم در دسترس است و از 

ی سوم که بیشتر ساکنان آن کشکایین عنوان پایگاهی هیتیایی در ناحیههتوشیلی سوم در شهر تیلیورا که به

دهد که روابط میان ساکنان شهر و کشکایین ها بد بود اگر یک نشین بودند، بناشده بود، نشان میهای کوه

ماند اهالی شهر تیلیورا موظف بودند او را به زندان اندازند و اگر دالیل مبنی بر کشکایین شب در شهر می

رساند. نامه که از پادشاه بابل به پادشاه کردن یا او را به قتل میشد یا جریمه میسوی نیت او پیدا می

را  سحرگاه تودهد که به شخصی که مدت پنج سال را در زندان بود، گفتند شده، نشان میاوگاریت نوشته

ها معلوم است که زندان در بین هیتی ها جای نگهداری کنند اما سحرگاه او کشته شد. از این نامهآزاد می

شدند یا اعدام. معلومات بسیار کمی در مورد جرائم که مستوجب حبس موقتی افراد بوده که یا آزاد می

ها کسی که مرتکب جرم قاچاق آشوریآمده از دستشد در دست است ولی طبق اسناد بهشدن شخص می

 .14افگندندشد او را به زندان میکاال و جرم فرار از پرداخت مالیات می

عنوان جایزه در آن متهمین و مجرمین را گردد که زندان بهازآنچه در فوق مطرح شد معلوم می      

ه افراد وجود نداشته، بلکهای با مدت معین تان موجود بوده ولی حبسکردند از عهد باسنگهداری می

شدند و بعضاً بدون اینکه مدت مرتکب جرم تا زمان محاکمه یا تطبیق مجازات بدنی در زندان حبس می

 ماندن.حبسشان معلوم باشد تا آخر عمر در زندان باقی می

 

 م( 1453-م 476) وسطیمجازت حبس در قرون

وسطی و آغاز دوره رنسانس وارد اواخر قرون لب آزادی از عنوان یک کیفر سازندانی کردن، به      

طور مستقل عنوان یک مجازاتی که بهبااینکه حبس کردن به 15های عدالت کیفری ممالک اروپای شد.نظام

اما در عمل چنین  وسطی در قوانین جزای مطرح نبود؛لب آزادی باالی مجرمین تطبیق شود، در قرون و سا
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میالدی در  817انداختند. شورای اسقفان در سال متهمین را در زندان می طور بسیار گستردهنبوده بلکه به

خانه و اتاق کار تهیه اکس الشاپل بر حبس انفرادی صحه گذاشتن و برای هر مجرم محلی شامل گرم

طور مرتب با زندانی مالقات نماید و در صورت حسن سلوک و نمودن؛ و یک کشیش موظف بود به

رها شود. حقوق جزای کلیسا در پهلوی کیفر انتقام جویانه و اعدام، ضمانت اصالح شدن وی از حبس 

ها برای آموزش گناهانشان اجرایی درمانی را هم تصویب نمود تا مجرمان هم مانند کشیشانی که در سلول

های انفرادی در پی اصالح روح خود درصدد جبران رفتارهای مجرمانه گذشته، شدند، در سلولمنزوی می

این عمل کرد کلیسا آن زمان، نمای انسانی از زندان و مجازات حبس بود، ولی این روش  16برآیند.خود 

وسطی نبوده بلکه مجازات بسیار خشن و غیر انسان باالی مجرمین های قرونسالگیر و برای همههمه

ف پاپ کلمان پنجم هیئتی در آغاز قرن چهاردهم از طر)شد و برخورد بدی با زندانیان رایج بود. تطبیق می

های این دیوان را آشکار کرد، تعیین شد تا به کار دیوان تفتیش عقاید رسیدگی کند. این هیئت ستمگری

ها ی از متهمان را پیدا کرد که شصت سال در حبس مانده بودند و ابداً تحقیقی در کار آنبدین معنی عده

بو و کثیف در زیر شکنجه زندانبانان بودند(. این های بدچالای دیگر در سیاهو عده به عمل نیامده بود

کردند، در وضعیت تنها مربوط کلیسا و تفتیش عقاید نبود بلکه پادشاهان هم جزاهای سختی را وضع می

توانست برای تنبه زندانیان ایشان را در می موجب آنبه هنری هشتم قانون وضع نموده بود که 1531سال 

 ها پر از زندانیان بودند که در وضعیت ناگوار و بدی به سروسطی زندانندر قرو 17اندازد. آب جوش بی

 بردند.می
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اگرچه در این دوره زندان فقط محلی برای نگهداری متهمین در حال انتظار محاکمه بود ولی بعضی      

یق به حبس ابد اختصاص داشت تا احکام پادشاه تطبها برای نگهداری مجرمین سیاسی محکوماز زندان

 18شود.

 مجازات حبس در ایران

ها را در کشور ایران تحت دو عنوان )حبس در ایران باستان( و )حبس در در این گفتار وضعیت زندان 

 دهیم.ایران پس اسالم(؛ موردمطالعه قرار می

طور مفصل در مورد وضعیت حبس از عهد باستان مدارک و شواهدی که بهحبس در ایران باستان:  -الف

شده ها را بیان کند در دسترس نیست؛ فقط مطالب بسیار کلی در برخی از کتب تذکر دادهزندانوضعیت 

ها با پیروی از قانون بینی نگردیده. هخامنشیهای دوره باستان ایران کیفر حبس پیشاست. در قوانین دولت

ونش کیفر حبس را که بیان شد، حمورابی در قان حمورابی، قوانین خویش را تصویب نموده بودن؛ طوری

ها هم تذکر داده نشده است. کیفرهای متداول قوانین هخامنشی نیاورده بود؛ به همین علت کیفر حبس در

ها، اعدام و تبعید ها، بیرون نمودن چشمدر ایران باستان شالق زدن، داغ کردن، نقص عضو، قطع دست

اساس  که اضافه شد کیفر نقدی است. به یها هم به همین منوال بود فقط چیزبود. کیفرهای دوره ساسانی

عنوان کیفر که متهمان را به آن محکوم نماید مطرح نبود. در دوره ساسانیان آنچه گفته شد کیفر حبس به

گذشت در زندان، زندانی ها میشدن ولی شاه از اعدام آنتنها بزرگان و شاهزادگانی که متهم به خیانت می

و علت این نام هم این بود که کسی حق  کردنده فراموشی( یا )باستیل( یاد میگردید که آز آن بنام )قلعمی

شده بود در حضور پادشاه نام ببرد. در ایران قبل از اسالم مجازات ها فرستادهنداشت از کسانیکه در آن قلعه

یم شد ولی متهمین عادی فقط چند روز تا تسلحبس فقط باالی مدعیان سلطنت بجای اعدام تطبیق می

برهنه بودند و در  شد همه بدنی وبردند؛ کیفرهایکه تطبیق میدادنشان به دادگاه در بازداشت به سر می
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. زندان در ایران قبل از اسالم محل نگهداری 19گردیدندمقابل بسیار جرائم کوچک مجرمین اعدام می

بدون اینکه مدت حبسشان مجرمین منتظر اجرای جزاهای بدنی )عموماً اعدام( بود. گاهی اوقات مجرمین 

 ها افراد را بهشدند و بعضی وقتهای سرد و تاریک تا زمان مرگ نگهداری میشده باشد، در دخمهتعیین

کردند تا خانواده یا اقوامشان ها را نگهداری میقدر آنکردند و آنخاطر عدم پرداخت جریمه حبس می

های عصر باستان در ایران موجود بااینکه مدارک از زندانکرده و او را آزاد نمایند. پول جریمه را تهیه

شد را در نیست، ولی زندان جای بود که پادشاه مخالفین خویش و کسانی که خطری برای دولت تلقی می

شده که قباد پادشاه ایران به مذهب برد. )در تاریخ نقلافگند و سپس به طرز فجری از بین میزندان می

یون اجتماع کرده او را خلع و جاماسپ برادر وی را بر تخت نشاندند. جاماسپ مزدک گروید و روحان

ی فراموشی حبس کرد(. زندانیان وضعیت بد ورقتبار میالدی در قلعه 498برادر خود قباد را در سال 

 شاهی، در تهران در موقعیت فعلی بانک ملی قرار داشت. ترین زندان بزرگ ایران بنام انبارداشتند، قدیمی

نامه اساس این آئین شمسی به تصویب رسید و به 1298ها( ایران در سال نامه زندانآئین) نظامنامه محبس

 .20شکنجه و زنجر زندانیان ممنوع گردید

در ایران پس اسالم همانند کشورهای دیگر اسالمی حبس در پهلوی حبس در ایران پس از اسالم:  -با

نمایی ها، آزار و اذیت محکومان وسیله قدرتجزاهای دیگر که عموماً جزاهای بدنی بودند و انواع شکنجه

های عصر ناصری های وقت شدند. نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان در توصیف زندانحاکمان و حکومت

کثیفی که در آن جز غلو زنجیر برای گردن  بارت است از اتاق تاریک، مرطوب وحبس عنویسد: می

روز ساعت شبانه وچهارشود. در بیستکیک و شپش وساس برای اذیت دیگر چیزی پیدا نمی و پشه و

که محتاج به ادرار دهند برای اینندرت میدهند. آب خیلی کم و بهپنج سیر نان خشک به هریک می
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کرده زندان کوچک بوده در وقت داخل شدن باید خم شود باالی درب پنجره آهنین نصبنگردد. درب 

ها گریه آمدند و بر حال آنها میبودند و برخی اوقات رعایای خارجه و ارامنه به تماشای آن

توانست به یک کدخدا داشت. کدخدا می در زمان قاجار هر شهر یک کالنتر و هر محل 21کردند.می

هایشان کرد کالنتر و کدخدا در خانهی رسیدگی کند و جرائم شدید را کالنتر رسیدگی میتخلفات جزئ

ها برای خود زندان داشتند که افراد محکوم را به کردند، هرکدام از آنجلسه دادگاه را دایر و حکم می

ط را دارد که در کردن. زندان در زمان قاجار دقیقاً همان شراییا در زندان غلو زنجیر می بستن وچوب می

شاه یک زندانبان دو چیز را برای زندانیان فراهم کرد، عصر ناصری نقل شد. در اواخر حکومت ناصرالدین

قاطر بود که هر نقر در  یکی کسب و دیگری نذر؛ کسب عبارت از ساختن قلیان و افزار و رشته شتر و

یک این 22کردند.دم برای زندانیان میوچهار ساعت صد دینار عاید داشت؛ و نذر خیرات بود که مربیست

ها بازدید کنند یا مردم برایشان دادند تا افراد بیگانه از آنروی کرد تازه در مورد زندانیان بود که اجازه می

انداخت و وتخت را به قلعه فراموشی مینذر و خیرات نمایند، چون در دوران باستان زندانیانی مدعی تاج

های که از زندانیانی قبل از دوره میرند. قرار داستان جا بیتا در همان یادی کنند هاکسی حق نداشت از آن

های تاریک، مرطوب، کثیف و مملو از حشرات ها اتاقشده است. زندانها نقلمورد زندان مشروطه در

ا های طوالنی تهای گران مدترا گرسنه و تشنه در زیر زنجیرهای سنگین و چوب بودند که زندانیان

کردند. پایه نخست قوانین مربوط به مجازات حبس در ایران قبل از ها در سرما و گرما نگهداری میسال

قمری، امضاء نمود که  1296شاه در سال ی قانونی کنت را ناصرالدینشود؛ کتابچهمشروطیت گذاشته می

طور شده است، بهظر گرفتهماده بود. در این قانون برای بعضی از جرائم مجازات حبس در ن 58مشتمل بر 

(، کسی که جعل 38) سال حبس با زنجیر. ماده 5الی  1نمونه: برای کسی که علیه سلطنت توطئه نماید، از 
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شود که کلید آن در نزد پادشاه یا رئیس هایش با دستبند آهنی بسته و قفل میکند، در مدت حبس دستمی

سال  5ماه الی  5مذهب یا ملت و دولت منتشر کند از ( کسی که کتابی علیه دین و 28) پلیس بود. ماد

 23حبس دارد.

 مجازات حبس در اسالم

شود که در اسالم در پهلوی کیفرهای قصاص، با مراجعه به قرآن، احادیث و نظریات فقها معلوم می     

کریم،  شده است؛ چنانچه در سوره یوسف قرآنبینیسجن( هم در موارد پیش) حدود و دیات، حبس

سوره نساء حبس کردن  15داستان حضرت یوسف و حبس شدن وی توسط زلیخا را نقل نموده و در آیه، 

عنوان یک کیفر کریم و نظر فقها حبس به در منزل را طی شرایطی برای زن زانیه مقرر نموده. در قرآن

و زن  قت نمودهاجرا است که این موارد عبارت از سارقی که چند بار سرشرعی در موارد استثنایی قابل

توان وسیله ظلم، استبداد و ابزاری برای از بین بردن مخالفان سجن( را نمی) مرتده، است. ازنظر قرآن حبس

گرامی اسالم حبس نمودن رایج بود، افراد زندانی در  سیاسی توسط حکام مستبد قرارداد. در زمان پیامبر

امبر و ابوبکر مانند امروز در یک جای تنگ نبود زندان در زمان پی 24شدن.و مسجد زندانی می خانه، داال

، یا در خود مسجد متهمین را در روز چند 25ساختندبلکه اسیران جنگی را در خطیره که در کنار مسجد می

خالفت عمر تعداد جمعیت رو به افزایش گذاشت  نمودند. در زمانساعت نگهداری و بعد تسلیم قاضی می

ای را از صفوان بن امیِ در مکه ظر گرفته شد، وی به این منظور خانهجای مخصوص برای زندانیان در ن

خرید تا زندانیان را در آن نگهداری نماید. اولین زندان در تاریخ اسالم به نام )نافع( از نی در دوره خالفت 

کردند، زندان دیگری بنام مخیس از خشت و گل علی )ع( ساخته شد، چون زندانیان از آن فرار می

های عبادی و تعلیمی در زندان برای اصالح زندانیان در زندان مذکور در زمان علی )ع( برنامه 26.ساخت

های شرعی و تعلیم قرآن کریم، فراگیری تحصیل، خواندن و ها شامل عبادتکه این برنامه گردیداجرا می

شان ی وظایف دینیو افرادیکه در اجرا شدندنوشتن بود. در صورت ترک شعایر دینی با عصا تأدیب می

کرد و از گرفتند. شخصی علی )ع( همیشه از زندان دیدن میکردند مورد مجازات قرار میاهمال می

شد در نماز جمعه شرکت شد و به زندانیانی که عالقه داشتند اجازه داده میوضعیت زندانیان باخبر می

 27کنند و بعد از ادای نماز دوباره به زندان برگردد.
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جای برای تعذیب ها تغییر نمود و خلفا زندان را تبدیل بهمرورزمان رفتار با زندانیها بهوره امویبا شروع د

زندانیان نمود و دیگر زندان تنها محل نگهداری زندانیان نبود. زمامداران اموی در برخورد غیرانسانی با 

حکم ثقفی زندان بدون کردند. حجاج بن روی میمخالفان خویش شهرت داشتند و در مجازات زیاده

هوای سرد رنج بیشتر بی کشند؛ وی در پهلوی این  سقفی را ساخت تا زندانیان در زیر آفتاب، باران و

ها که این زندان های )مطبق( و )عارم( ساخته بودهای دیگر بنامشد زندانماس( یاد می زندان که بنام )دی

ن را مجبور به نوشیدن پیشاب حیوانات و آب آلوده به چال برای زندانیان بود. حجاج زندانیادارای سیاه

هزار مرد و سی هزار زن که شش هزار این زنان که حجاج مرد، پنجاه نمود؛ زمانینمک و خاکستر می

در دوره اموی زندانیان با وسایل مختلف مورد شکنجه قرار  28ها بودند.پوشاک نداشتند، در زندان

ها را با حیوانات چون خاطر شکنجه روحی آن شدن و بههل کننده داده میها داروهای مسگرفتند، به آنمی

. ولی این وضعیت در زمان عمر بن عبدالعزیز 29اندها و بازارمی گشتمیمون سوار االغ کرده در کوچه

ند خواهتغییر کرد وی دستور داد جز آدمانشان از مابقی در هنگام نماز غلو زنجیر را بردارند و به کسانیکه می

 30در نماز جمعه شرکت کنند، اجازه داده شود.

حکمرانان عباسی نیز با زندانیان برخورد غیرانسانی و غیردینی داشتند. منصور زندانی در قصر خویش 

اوقات برای زندانی نمودن عبداهلل بن علی ایجاد کرد. در این دوره زندانیان وضعیت بدی داشتند و بعضی

ها را در کوچه می مصارف زندانیان، زنجیر به پاهایشان همراه با زندانبانان آنبرای گرفتن صدقه و تأمین 

اند. عبداهلل بن زبیر امر نمود برادرش عمرو بن زبیر را در زندان مورد ضرب و شتم قرار دهند، گشت

سوی وی رها های سرگین خوار بزرگ بهآمد، سوسککه از بازوها و پشت وی چرک می طوریهمان

طوری که در زنجیر بسته بود سوراخ نمودند. بدترین شکنجه باالی کسانی گوشت بدن او را همان کردند و
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کردند. روز امور خلیفه عباسی ناله و فریاد چند زندانی را شنید شد که خراج خود را پرداخت نمیوارد می

باسی زندانیان را پس از ها را فراخواند و گردن زد. حکمرانان اموی و عو چند لحظه بعد چهار نفر از آن

 31کردند.کردن و تا مدت نامعین اشخاص را در زندان نگهداری میسپری نمودن مدت حبس نیز رها نمی

شد و برای ها بهتر شد، برای هر زندانی ماهانه ده درهم پرداخت میالرشید وضعیت زنداندر زمان هارون

ها به عهده قضات در آن زمان نظارت از زندانفراهم کردن پوشاکشان نیز اقداماتی صورت گرفته بود. 

ها و زندانیان در شود. وضعیت زندانشده بود که به تعبیر امروزی قاضی اجرای احکام گفته میگذاشته

 طور مختصر بیان گردید.ها و عباسیان بسیار اسفناک و بد بود که بهدوره اکثریت حکمرانان اموی

های این دو ها را منع نموده بود، ولی وضعیت زندانیر نامید و شکنجه آنباآنکه پیامبر اسالم زندانی را اس

 .32که زندان را گور زندگان نامید دوره همانند تعبیر حضرت یوسف بود

 

 م( 1789-م 1453) زندان در قرون جدیدِ

عنوان یک مجازاتی که سلب کنند آزادی مجرمین طوری که در گفتار قبلی متذکر شدیم حبس بههمان 

اما قبل از فراگیر شدن  وجود آمد؛ وسطی و اوایل قرون جدیدِ )عصر روشنگری( بهباشد در اواخر قرون

های های بدنی به شکل، تنبه33مجازات حبس در تمام جهان تنبه بدنی هم چنان در کشورها مدنظر بود

ها و در کوچهمختلف چون شکنجه، کارهای شاقه باالی زندانیان، چرخاندن زندانیان با غلو زنجیر 

 نمود.شهرها...خود را نمایان می

های ها، عباسیان و ایران پس از اسالم صحبت نمودیم حاال نمونهها در دوره امویدر مورد وضعیت زندان

 دهیم.آن را از کشورهای غربی تذکر می
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اطر جبران این م به علت رونق کار و تجارت نیاز به کار و نیروی کاری بیشتر شد، به خ 16در اوایل قرن 

کردند، یکی از مراکز که های مختلف استفاده میها و کارگاهکمبود نیروی کار از مجرمین زندانی در کشتی

م به  1552که قبالً قصری بزرگی بود و در سال  (Bride well)دول  وجود آمد، برای به این منظور به

و اقسام افراد شب گرد درآمد، همین بود مرکز بزرگی برای حبس، شالق زدن گدایان، روسپیان و انواع 

م فرمان عمومی برای ساختن  1609وجود آمد و در سال  که اولین مرکز تأدیب مجرمین در انگلستان به

 34چنین مراکز در هر شهرستان صادر شد.

با انبری گداخته )م در پارس محکوم شد:  1757به جرم سوءقصد به جان شاه در دوم مارس  دامی ین

ها سرب مذاب، روغن جوشان، موم و گوگرد مذاب ریخته ازوها و پاهایش را سوراخ و در سوراخسینه، ب

اما  ها کشیده و چهار شقه شود، بعد بدنش سوزانده و خاکسترش به باده داد شود(؛شود، بدنش با اسب

ی حکم در تر از آن چیزی بود که در حکم آمده است؛ اجراتر و وحشیانهاجرای این مجازات بسیار خشن

طور علنی اجرا شد. محکوم را بعد از چندین بار کشیدن توسط چهار اسب و بیشتر برابر چشمان مردم به

ها در هر مرحله و استفاده از مواد مذابی گداخته شده درروی بدنش دیدن که هنوز نمرده و نمودن اسب

ها و پاهایش را قطع نمود و دست کند، جالد از مسئولین اجازه مثله نمودن زندانی را تقاضامقاومت می

آمدن و منتظر اعتراف نموده و جسدش را سوزاند و قبل از آن هرلحظه کشیشان اعتراف گیر نزدیک او می

م در فرانسه رایج بود. حبس با اعمال شاق که محکومان  1791او بودن. اعتراف به جرم درمألعام تا سال 

های رکیک و لت و کوب ولگردان مورد تمسخر و حرف بالباس مخصوص و سرهای تراشیده و درمألعام

های آهنی به العمل نشان داده نتوانند طوقگرفتند و برای اینکه زندانیان عکسو اوباش شرور قرار می
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تا سال  ها را تحت نظر داشتندبستند و نگهبانان مسلح آنهای سنگین را به پاهایشان میگردنشان و وزنه

 د داشت.م در فرانسه وجو 1848

م تعیین کرد  1789م در کشور فرانسه فرمانی صادر شد که شکل مجازات را تا سال  1670در سال      

شکنجه، زندان با اعمال شاقه... و  مرگ، استنطاق همراه با) شده بوددر این فرمان مجازات چنین بیان

ها، ساختن تعمیرات شاه ردها در ناستفاده از زندانیان در کارهای عمومی مانند تمیز کردن خیابا تبعید(،

های تعذیب نوع دیگر از رویش 35اتریش، سوئیس و امریکا تا پایان قرن هجده میالدی وجود داشت.

ها جمعی زندان در شهر بود سنتی که ریشه آن به زمان کار محکومین درروی کشتیزندانیان حرکت دسته

م در فرانسه انجام شد، این حرکت  1836ن سال جمعی زندانیان در تابستاگشت، آخر حرکت دستهبرمی

بستند، هر زندانی را با پشت گردید که اول زندانیان را در یک حیاط با غلو زنجیر به هم میطور آغاز می

کیلوگرم  4متر را پرچ و به هرکدام سانتی 2.5ای به ضخامت دانند میخ غلهگردن روی سندان قرار می

در پاریس انجام شد صد هزار نفر زندانیان را تماشا  1836ژوئیه  19در بستن. درحرکت که زنجیر می

دانند، ناسزا های مختلف نشان میالعملو مردم عکس به اعمال شاقه بودندکردند، زندانیان را که محکوممی

ن گشتند که زمانی از شهرت وزندگی برخوردار بودها...بعضی دنبال زندانیان میگوی، تشویق، کتک زندان

ها از شان را ندیده بودن، روزنامهخاطر نقاب چهره یا زندانیان که اعتراف به جرائمشان کرده بودن اما به

تا  کردندها را اعالم میهای بعضی زندانیهای ظاهری و نوع لباسداد به مردم و نشانهقبل آگاهی می

دهد که زندان در قرون جدید هنوز می های که ذکر شد نشاننمونه 36هویت زندانیان ازنظرها دور نمانند...

با رفتارهای غیرانسانی و بدنی توأم بوده و تنها تحول که نسبت به دو دوره قبلی نموده این است که حبس 

عنوان یک مجازات مطرح بود نه مثل گذشت یک بازداشت موقت برای محاکمه یا تطبیق مجازات بدنی به
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ا تا قرن نوزدهم میالدی ادامه میابد و بعدازاین زمان است که طور که بیان گردید این وضعیت در کشوره

شود و در آن از شکنجه و اعمال شاقِ خبری نیست زندان فقط جای برای حبس نمودن افراد مجرم می

شان به جامعه مورد تربیت شود که در آن زندانیان برای تقدیم دوبارهبلکه زندان به یک مکتب تبدیل می

 گیرند.قرار می

 

 م( 1789زندان در قرون معاصر بعد از )

عنوان یک مجازات در قوانین کشورها طوری که تذکر داده شد قرون )باستان و وسطی( حبس بههمان     

طور بسیار خشن و غیرانسانی تطبیق بدنی داشت که عموماً به و مجازات شکل برهنه و نشده بودبینیپیش

عنوان زندان داخل قوانین جزایی گردید اوایل قرون جدید حبس بهوسطی و های آخر قرونشد. در سالمی

ها توأم با اعمال شاقِ و جزاهای بدنی های بدنی در کشورها موردنظر بود و حبس در زنداناما هنوز تنبه

م  19رن قم رو به بهبود گذاشت و بعد از  1789بود، این وضعیت بعد از انقالب کبیر فرانسه در سال 

ها جای شد که دیگر هدف آن اذیت محکومین نبود، بلکه هدف اصالح آنضعیت قبلی تبدیل بهزندان از و

توان وجود آمد که امروز می ها بهنهای مختلف از زندااساس همین هدف اصالحی بود که نظام است. به

یا سلولی و  ژیم انفرادیر -2جمعی یا عمومی ژیم دستهر -1های زندان را به سه رژیم تقسیم نمود: رژیم

 رژیم مختلط. -3

که از نام این رژیم معلوم است تعداد از زندانیان یکجا  طوریهمانجمعی: رژیم حبس دسته -الف

خوابند. این رژیم خورند و در یک محل معین میکنند، باهم غذا میشوند، یعنی باهم کار مینگهداری می

 ترین رژیم حبس است.قدیمی
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های کوچک و جدا از هم نگهداری ندانیان در سلولزس رژیم قبلی در این رژیم برعکرژیم انفرادی:  -با

شوند رویشان با که از سلول بیرون می کنند و زمانیخورند و استراحت میجا غذا میشوند، در همانمی

شود تا هویتشان فاش نشود. ازلحاظ تاریخی رژیم حبس انفرادی در قرن نهم میالدی پارچه پوشانیده می

صالح افراد مجرم این است وجود آمد، کلیسا عبید داشت که بهترین روش برای ا های کلیسای بهدر زندان

ین رژیم اکه او از رفتارهای قبلی خویش پیشمان شده و در مورد رفتارهای شایسته درآیند فکر کنند. 

آمستردام هالند و در قرن  م در زندان شهر 17های غیر کلیسای رایج شد چنانچه در قرن تدریج در زندانبه

م شهر فیالدلفیای  18طوری کامل این رژیم در آخر قرن م در زندان شهر میالن ایتالیا عملی گردید، اما به 18

گویند. یای میایالت پنسیلوانیا امریکا عملی شد، به همین علت رژیم حبس انفرادی را رژیم حبس پنسیلوان

 نفرادی رایج شد.م رژیم حبس ا 1840در فرانسه از سال 

شده ها کنار گذاشتهشده و نواقص آندر این رژیم از مزایای هر دو نوع رژیم قبلی استفادهرژیم مختلط:  -ج

است، یعنی در این رژیم مجرمین گاهی به شکل انفرادی و در مرحله بعد به شکل عمومی نگهداری 

 37شوند.می

تواند از کشورها تعیین گردیده است که این مدت میدر این قرون مدت حبس در قوانین جزایی       

زمان بسیار کوتاه الی حبس ابد باشد، مدت حبس مطابق سیاست جنایی هر کشور در قوانین جزایی یک

هجری(  1355قانون مجازات مصوب ) 102و  101، 100، 99شود. مطابق مواد داخلی آن کشور تعیین می

سال است و قاضی در حکمش مشخص  20ساعت الی  24ز جمهوری اسالمی افغانستان مدت حبس ا

سال چقدر آن برای مجرم کافی است. در قوانین جزایی معاصر دیگر  20ساعت تا  24نماید که از می

شکنجه، کارهای شاقه و جزاهای غیرانسانی خبر نیست و تمام کشورها در قوانین اساسی و سایر قوانین 
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تغییرات تحت تأثیر نگرش نو نسبت به افراد مجرم و حقوق بشری  این موارد را رد نموده است که این

جمهوری اسالمی افغانستان شکنجه  1382قانون اساسی مصوب  29وجود آمده است. مطابق ماده  ها بهآن

های این ها و توقیف خانهقانون زندان 5ماده  1و جزاهای خالف کرامت انسانی ممنوع است و مطابق بند 

اند با زندانیان طوری برخورد مناسب نمایند که بعد از رهایی، ایشان به حیث زندان مکلفکشور، کارکنان 

های شهروندان تابع قانون وارد جامعه گردند؛ زندانیان در زندان از خدمات پزشکی، غذای مناسب، اتاق

خاطر  بهی با مزد ...برخوردارند که تمام این امور امروزه مناسب، سرگرمی و ورزش و شغل و حرفه

اصالح و تربیت مجدد مجرمین و در نظر گرفتن آیند او است، این موارد در قوانین جزایی داخلی کشورها 

های افغانستان، ادارات زندان مکلف قانون زندان 24شده است؛ مطابق ماده المللی مدنظر گرفتهو اسناد بین

نظیف نگهداری نمایند، مطابق بند  صورت درستاست زندان را با وسایل صحی مجهز و محیط آن را به

این قانون کمیت و کیفیت غذای زندانیان مطابق نظر وزارت صحت عامه این کشور و مینوی  25ماده  2

 شود.منظور شده داده می

های جداگانه اساس جنسیت، سن و شدت جرمشان در زندان در حال حاضر زندانیان در تمام کشورها به

تا  18های افغانستان زندان زنان جدا از مردان و مردان بین قانون زندان 9اده شوند، مطابق منگهداری می

ات اطفال سال باید نگهداری شود و مطابق قانون رسیدگی به تخلف 25سال جداگانه از مردان باالی  25

تربیت  سال در مراکز اصالح و تربیت اطفال تحت شرایط خاصی 18تا  12افغانستان اطفال  1383مصوب 

 اشد.بی باید فراهم شوند، در این مراکز شرایط درس و تعلیم و کارهای حرفههداری مینگ

ی کشورها و موارد که از قوانین افغانستان ذکر شد مشت نمونه خروار است یعنی این موارد قوانین جزای

 غانستان.تنها در قوانین جمهوری اسالمی افهنالملل مطرح است اسناد بین
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ی را نسبت درجه 180شده یک تحول بینییشپها آنچه در قوانین امروزی در مورد زندان ها وشرایط زندان

ای که جزایی جز مجازات وحشیانه و غیرانسانی وجود نداشته دهد یعنی در آن زمانهبه قرون قبلی نشان می

غالباً باعث که  های بدون تعیین مدت وتوام با رفتارهای غیرانسانی و اعمال شاقِ وجود داشتیا حبس

شد کامالً تحول نموده و امروز در قوانین اساسی کشورها و قوانین جزای کشورها و مردن زندانیان می

 شده است.المللی شکنجه و جزاهای خالف کرامت انسان ممنوع قرار دادهاسناد بین

بازهم غیر مؤثر  اعصار قدیم را های با چنین شرایط مناسب نسبت بهحقوقدانان و کشورها حتی زندان    

ها در های حبس است تا حد ممکن از سلب آزادی مجرمین جلوگیر شود و آندانند و در پی بدیلمی

شکل رهای مشروط، تعلیق مراقبتی و جزای  ها بهمحیط بیرون از زندان تربیت شوند که این جایگزین

 38تواند باشند.نقدی می

وجود آمده است،  ها و شرایط زندانیان بهتمام تحوالت در زندانچیزی را که نباید از یاد برد این است با 

ها و جای دنیا، خصوصاً توسط نیروی نظامی کشورهای قدرتمند انواع و اقسام شکنجههم در جای هنوز

های ها در زندانهای آنشود که نمونهرفتارهای غیرانسانی و خالف کرامت انسان باالی زندان اعمال می

ریکا در گوانتانامو، زندان بگرام در جمهوری اسالمی افغانستان و زندان ابوغریب عراق در های امنیروی

سپتامبر امریکا روش جدید دستگیری و بازجوی  11توان بیان کرد. بعد از واقعه می 21های اول قرن سال

کا تمام افراد شامل وجود آورد. در این روی کرد امری دانستند بهعنوان تروریسم میرا نسبت افرادی که به

در گروه القاعده، طالبان و هرکسی را که در هر گوشه از جهان منافعش را به خطر اندازد دستگیر نماید 

شود بلکه بعد از دستگیری نیز هم حکم فردی عنوان اسیر جنگی با وی برخورد نمیبعد از دستگیری به

کرد امریکا ناشی از استراتژی امنیتی است که را دارد که با نیروهای امریکا در حال جنگ است؛ این روی
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شده سندهای تصویب) الملل و قوانین داخلی خویش اعتنا نخواهد کرددر هنگام ضرورت، به حقوق بین

ها و رفتارهای خالف کرامت نیروهای امریکا انواع شکنجه 2003بعد از سال  39میالدی(. 2006و  2002در 

های جنسی که این موارد عبارت از انواع خشونت زندانیان انجام دادن انسانی را در زندان ابوغریب باالی

مدت، محرومیت از خواب، استفاده نامناسب ایستاد طوالنی) باالی )مردان، زنان و کودکان(، انواع شکنجه

 40ها(.زدگی با آب سرد، غرق مصنوعی، استفاده از سگ برای ترساندن زندانهای انفرادی، یخاز سلول

 گیرینتیجه

ها توأم با قصرها ساخته شد، اما فقط برای نگهداری متهمین در انتظار شده زندانکه بررسی طوری    

شد و بعضاً هم محاکمه و نگهداری محکومین در حال انتظار تطبیق مجازات بدنی یا اعدام استفاده می

 ماندن.ها میچالها و سیاهمتهمین بدون محاکمه و تعیین مدت حبسشان تا آخر عمر در زندان

 وسطی و اوایل عصر روشنگری بهلب آزادی و مستقل در اواخر قرون عنوان یک مجازات ساحبس به

ها باالی ها و مجازات خالف کرامت انسانی در زندانم هم چنان شکنجه 19وجود آمد، ولی تا قرن 

شد و بعدازاین قرن تحت تأثیر حقوق بشر و تغیر نظر جوامع در مورد افراد مجرم و زندانیان تطبیق می

المللی و قوانین ینها که نیاز به تربیت و اصالح مجدد دارند، منع شکنجه در اسناد بمریض دانستن آن

های تربیت ها را اصالح و انسانی بسازند؛ برنامهداخلی کشورها اعالم شد و کشورها سعی کردند زندان

ی، تعلیمی، فرهنگی و ورزشی و ارائه خدمات صحی... را های حرفهمجرمین را به راه انداختن، برنامه

مین است تا بعد از آزادی دوباره جذب مساعد نمودن. هدف مجازات حبس امروز فقط تربیت مجدد مجر

های دیگر چون تعلیق تطبیق دانند و بدیلجامعه شوند؛ امروز دانشمندان حبس را در تمام موارد کارا نمی

نمایند، یعنی مجرمین را در بیرون از محیط زندان اصالح مجازات حبس، رهای مشروط و ...تطبیق می

ها برچیده شده باشد، بلکه متأسفانه طوری کلی شکنجه از زندانز بهحال چنین نیست که امروکنند. بااینمی
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ها برای دریافت حقایق و گرفتن اعتراف از زندانیان انواع و اقسام در بعضی از کشورها در بعضی از زندان

اما این موارد استثنائی است و  کنند که مواردی از آن تذکر داده شد؛های غیرانسانی را اعمال میشکنجه

 طوری انسانی و اصالحی است.ها بهدر عصر حاضر زندان
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؛ شناسی قرن بیست و یکم جی میشل میلرجرمترجمه کتاب 

 وهوا و جرم(بخش هفتم )آب
 

 ، فوق لیسانس جزا و جرم شناسیمحمد نعیم وثیق صالحی مترجم:     

 وهوا و جرمآب

 دیرال شیتوت

 دانشگاه تگزاس در ایالت سن آنتونیو

تفاوت جرم در هریکی از جرم و  جرم، اقلیم و جرم، فصل و های زیاد پیرامون هوا وباوجود تحقیق 

نوعی تأثیرگذار روی آمده است که هوا را بهدستها بهاز این کاوش ای مشترکیها، نتیجهاوضاع و حالت

های قدیم، پیوند هوا با رفتار انسان را برگرفته از اسباب کار دانسته است. بسیاری از دیدگاهرفتار فرد بزه

 دانستند.اخروی می

سال پیش و  2500ای از این دیدگاه است. بقراط در سال گذشته نمونه ساده 5000 شناسی درستاره 

طور به این عقیده بودند که اقلیم مناطق خاص در زندگی جمعی تأثیرگذار است. به 1748منتسکیو در سال 

وهوای سرد مولد مردمان خون سرد است. در وهوای گرم جنوب مولد مردمان خون گرم و آبمثال، آب

وهوا در زندگی کردند که آبشناس، آدولف کویتیلیت و سیزار لمبروزو استدالل میدو جرم 18قرن  اوایل

سوی رقم و نرخ جرم باالتری سوق وهوا، جمعیت متأثر را بهکه آب یک فرد تأثیرگذار است طوری

رت، شده است. به هر صوها و فرضیات در تحقیقات علمی جدید تضعیفدهد. بیشتر این دیدگاهمی

های را بیان کردند که چرا از هوا و یا اقلیم و فصل، انتظار کامالً های نوین استداللتعدادی از این نظریه

 رود که تأثیر در رفتار بزهکار داشته باشد.منطقی می
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کند که هدف و منظور هوا، فصل و اقلیم در این بخش از کتاب چیست. این فصل این فصل بیان می 

دهد و سوق می ا را موردتوجه قرار داده که ذهن فرد را به وجود ارتباط بین هوا و جرمهبعضی از نظریه

ها در رابطه به آن. برعکس العمل های اجتماعی که و دیدگاه ها نسبت به جرمبا تمرکز بر روند کاوش

این فصل رساند. سپس دهد فصل را به پایان میجرم ارائه می بهترین سرنخی را پیرامون ارتباط هوا و

وارد های دارد که اشاره بر تأثیر هوا، اقلیم، یا فصل بر جرم دارد. در اخیر، این فصل همه منگاهی به داده

کند که آیا هوا، اقلیم یا فصل تأثیری روی نرخ و را مورد رسیدگی قرار داده و به نتایجی دست پیدا می

 ؟و اگر دارد، چگونه نه؛ نوع جرم دارد یا

 صلهوا، اقلیم و ف

( فصل. 2) ( خود هوا1لعه قرارگرفته است: )مطا شناسی عمالً سه صورت از هوا مورددر جرم       

  ( اقلیم.3)

اجزای  سفیر در زمین بیان کرده که ( هوا را حالتی از اتم2000گلیک من، )در فرهنگ هواشناسی 

دما، رطوبت، بارش، ابرآلودگی، . (های محلی هواشناسیو گزارش)ای آن را طبق بررسی جرم شناسان عمده

مدت جوی که معموالً برحسب های کوتاهنامه کلمه هوا را به حالتاند. این واژهباد و فشار هوا عنوان کرده

دهد. در بسیاری از مطالعات نوین پیرامون تأثیرگذاری هوا بر شود نسبت میها و روزها تصور میساعت

 خورد.عنوان پدیده مستقل اما متغیر به چشم میدهنده هوا بهشکیلروز تغییراتی در عناصر تجرم، روزبه

ای از ویژگی شوند. اقلیم نمونهتمام رویدادهای طبیعی، خصوصاً هوا، در ابعاد فضا و زمان واقع می 

و  روزهوا است که بخشی از فضا و مناطق جغرافیایی را اشغال کرده است. بدهی است که هوا روزبه

جنوب ایالت تگزاس و شمال مینیوتا تغییر خواهد کرد. بناءً صفت و خصوصیت هوا در جنوب  ماه دربهماه
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ای از وصف زمانی هوا تر خواهد بود نمونهتر و در شمال مینیوتا سردتر و مرطوبتر و خشکتگزاس گرم

لی نیست که دهد. پس سؤاشود فصل را تشکیل میطور منظم تکرار میها و درگذر سال بهکه در قالب ماه

در یک روز تقریباً در مناطق گوناگون، هوا یا اقلیم در جریان یک سال از گرمی به سردی و عکس آن 

تغییر کند. در حقیقت تغییرات در فصول و تأثیرات آن در رفتار و کردار انسان بالخصوص در جرم ناشی 

 از اعمال مستقیم انسان، مورد تأیید قرارگرفته است.

های خاصی از هوا هستند، لذا مهم است که هریک از این دو را، زمانی که بحث از بهاقلیم و فصل جن

ها هر رفتاری که انسان و ارداد. جرم یک رفتار اجتماعی است؛شود موردتوجه قرتأثیر هوا بر جرم می

ازد. تغییر سوسیله هوای که ما را احاطه کرده انسان را متأثر میدرگیر آن است درواقع به شیوه و طرقی به

ها کند. مروری منطقی و صوری دادههای عادی هوا به نحوی اقلیم را تعریف میفصول و هوا و نمونه

کند. جرم شناسان راجع به پدیده جرم، ما را در شناخت برخی از پیوندها مربوط به هوا و جرم کمک می

گی هوای که طور ما بتوانیم چگونموارد را پیرامون طبیعت این پیوند موردبحث و گفتگو قرار داده که چ

 شود را درک کنیم.به شکل مستقیم و غیرمستقیم موجب ایجاد پیوند و ارتباط در رفتار انسان می

 مدل نظری ارتباط هوا و جرم
 نظریات متقدم

گذارد. بدین راد تأثیر میاف محیطی و روانیدرگذشته فیلسوفان معتقد بودن که هوا در ساختار زیست 

ها آورد. آنهای متجاوز را به بار میهای معتدل و هوای گرم انسانفرهنگ و اقلیم معتدل، انسانگونه که 

طور مستقیم افراد را تحت تأثیر خودشان قرار داده تر بههای گرمکنند که روزها، فصل تاو اقلیماستدالل می

دهند و تدبیری سوق میبه بی سوی رفتار و اعمال نامطلوب وها را تضعیف و بهو توانایی و کنترل آن

 کند.سپس در قالب اجتماع نفوذ این افراد انعکاس پیدا می
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لژیکی بآقای آدولف کویتیلت آمارشناس  1800 در زمان تولد علوم اجتماعی نوین و مدرن در سال 

جرائم تر و ها و فصول گرمکرد جرائم علیه اشخاص در اقلیمقانون تخلفات ناشی از گرما را که فکر می

و  18ها و فصول سردتر معمول است را تحت قاعده درآورد. در اواسط و اواخر قرن علیه اموال در اقلیم

وران آقای گوستاو در قرن بیستم بسیاری از جرم شناسان اولیه مانند آقای سیزار لمبروزو و انریکو فری تا د

ازاندازه ققین گرمای بیشیکا، بعضی از محمتحده امرآسشافین بورگ از این قانون حمایت کردند. در ایاالت

پذیری جامعه که منتج به عدم توانایی ها و کاهش سطح تحملرا سبب بروز احساسات فزونی کج روی

 شود، عنوان کردند.کنترل احساس و انگیزش فرد می

امریکا  متحدهشده منجر به نرخ باالی از قتل در مناطق جنوبی گرم سیر ایاالتهمه این عوامل بیان 

دارند و این امر به دلیل چگونگی پوستان ارثاً تمایل به ارتکاب جرمشده است. استدالل شده است که سیاه

که منجر به نرخ باالی از جرم )قتل( در بین  وهوای است که بر آنان تأثیر گذاشته است. طوریآب

برگرایی زیستی محیطی را مردود ها شده است. تعدادی از محققین اعتقاد به جها و آمریکاییآفریقایی

 اند. آقای امیل دورکیموانفعاالت اجتماعی دانستهدانسته و جرم را نتیجه فرهنگ و تغییرات در ماهیت فعل

( یکی از جامعه شناسان برجسته متقدم در تحقیقات خود، نقش هوا را در ارتکاب جرم 1897/1957)

مخالفت کرد. وی یکی از دانشمندانی بود که با تحقیقات  ضعیف و با ایجاد قانون تخلفات ناشی از گرمایی

ای خودکشی، روش سیستماتیک علمی را ارائه و نسبت هوا و جرم را با یکدیگر پیرامون جرم و نیز پدیده

های از ارتکاب جرائم اشخاص اعم از قتل و خودکشی که در نقطه کند که نمونهبیان داشت. وی اشاره می

وهوا شود مالزمه بازمان تاریخی دیگر با همان نوع آبزمان مشخص ظاهر مییکوهوا در خاص از آب

 را ندارد.
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های مختلف را به نمایش وهوا، جرائمی با میزانها در یک آبای فرهنگافزاید که خردهاو همچنان می 

د زندگی در اوجوبهای اجتماعی و فرهنگی مردم است که کند که این فعالیتگذارند. وی استدالل میمی

 کنند.و یا از آن جلوگیری می وهوا موجب ارتکاب جرم شدهیک آب

های آماری قرن هجدهم در ( در تحقیقات خود با استفاده از داده1897/1951) آقای امیل دورکیم 

 ها به اینوتحلیل دادهاروپا، به نرخ باالی از قتل و خودکشی در فصل تابستان اشاره کرد. وی بعد از تجزیه

نفسه باعث ایجاد تغییرات در اشخاص نشده و فرد را به ارتکاب قتل و خودکشی نتیجه رسید که گرما فی

کند، وقوع نرخ مرگ زودرس و عمدی در فصل تابستان به دلیل تحرک دهد. وی استدالل میسوق نمی

تأثیرات فصلی  ازحد و سختی در زندگی اجتماعی است. وی اولین افرادی بود که پی به نفوذ هوا وبیش

وانفعاالت مردم در یک جامعه که باعث تغییرات در میزان جرم و طور غیرمستقیم در فعلو اقلیمی به

 شود برد.خودکشی می

 نظریات نوین
شناسی نوین در قرن بیستم متخصصین علوم نظری از عقاید آقای امیل در طی پیشرفت علم جرم 

زمون قراردادند آو تأثیرات آن را در افعال وزندگی اجتماعی مورد دورکیم پیروی کرده و هوا، اقلیم و فصل 

دو روش راجع  21ای مورد آزمون قرار گرفت. با شروع قرن های متعدد و پیچیدهروش 20در طول قرن 

های عادی یا ( تئوری فعالیت2های متقابل متمرکز بر فشار و )( تئوری1به تأثیر هوا بر جرم بیان شد: )

 روزمره.

ها در آن ئوری متقابل متمرکز بر فشار، نگاه به ارتباط اشخاص نسبت به محیط اجتماعی که آنت 

آیند. در این روش فشار دیگر مردم چگونه درگذر روز با همدیگر کنار میعبارتکنند دارد. یا بهزندگی می
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ماعی که در رفتار وانفعاالت اجتنیازی است برای سازگار کردن اوضاع و همساز کردن دیگران در فعل

قبول در زندگی و فرهنگمان نسبت به محیط واکنش ها ثابت است. ما با استفاده از عادات قابلهمه انسان

اند بلکه ها شاملتنها مردم و روابط متقابل ما با آنگیریم. در این محیط نهنشان داده و تحت تأثیر قرار می

 جهان طبیعت نیز همراه است.

دهد تا با میزان عادی از فشار کنار رایی خاصی برخوردار بوده و به افراد اجازه میاین سازش از کا 

های فیزیکی، العملآیند. در صورت شدت هوا، این تطابق عادی از حدود عملی خود گذشته و عکس

 شکنند.روانی و اجتماعی در هم می

شده بستگی به وضعیت ا گفتهاز هو ازحد ناشیردن با فشار بیشای که به ما برای همساز کشیوه 

متحده امریکا زمانی که هوا بسیار گرم است در فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همان منطقه دارد. در ایاالت

فرهنگ  موجب قانون وها بهتوانند پیراهن خود را از تن بیرون بیاورند اما زنمحیط کاری عمومی مردها می

کننده نکخرم طبقه متوسط و اشراف مردم قادر به تهیه سیستم این اجازه را ندارند. در هوای بسیار گ

ین که طبقه فقیر و مستمند مردم این توانایی را ندارند. لذا در هنگام بروز این فشارها، اهستند درحالی

 شوند.ها در بین بعضی از افراد میرویزایش جرم و کجها منتج به افتفاوت

در  هایی روانی نیست بلکه گرما نیز تأثیر فیزیکی و حقیقیو جنبهفشار تنها ناشی از روابط اجتماعی  

گیرد بدن عرق و جریان خون شدد گرفته و باعث جلوگیری کند. زمانی که گرما اوج میبدن ما ایجاد می

قیقات نشان داده که گرما مقابل گرما ندارد. تح اما بعضی از موارد بدن ما این قابلیت را در شود؛از گرما می

ای بر روی بعضی از اشخاص اثر گذاشته و ارتباط بعضی از جرائم از قبیل قتل و تجاوز مالحظهطور قابلهب

 دهد.ها نشان میرا با آن
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ان انس وانفعاالتشناسی افراد جرائم غالباً نتیجه فشاری است که از فعلگذشته از شناخت زیست 

طور مستقیم طبیعت و میزان فشار اشخاص ار فرد و بهفصول سال باعث تغییر در رفت و هوا و شود؛ناشی می

 شود.های عادی و روزمره مردم یاد میو این نوع رفتار و کردارها به نام فعالیت آورد؛را تحت کنترل درمی

های عادی که احتماالت بیشتر به ارتباط بین هوا، اقلیم و فصل پرداخته توسط آقای تئوری فعالیت 

شده است. این تئوری جرم را نتیجه همگرایی زمان و فرصت، توسعه داده 1979ال سون در س کوهن و فیل

فصل  وا، اقلیم وهداند. این نظریه ها میو عدم وجود نگهبان در مکان کارانوجود اهداف مناسب برایی بزه

خاص برای ین امرند که اشکاران آگاه از اداند. در جریان کریسمس بزهرا تأثیرگذار در این سه مورد می

 خرید کادو به پول نقد احتیاج دارند.

پیوندد دهد که این نوع سرقت درزمانی به وقوع میهای مسلحانه نشان میتحقیقات میدانی در سرقت 

روند و یمکه اشخاص با همراه داشتن پول نقد در ایام مهم خصوصاً کریسمس برای خرید کاال به بازار 

فروشان و خریداران در های زیادی از خردهرقین خواهد بود. تودهاین هدفی کامالً مناسبی برای سا

کاران به ارمغان ها باعث دست و پاچه شدن نیروهای امنیتی شده و فرصت مناسبی را برای بزهبازارچه

ها در اف بی ای نشان داده که جرم سرقت معموالً در زمستان سرد در ماهایی دسامبر و آورد. بررسیمی

 شود.میجنوری واقع 

های عادی و مشترک مردم تأثیری یابیم که فعالیتبا نگاهی به جرائم مشابه اما قربانیان متفاوت درمی 

کنند. آقای مککلیری کاران مهیا میهای مناسبی را برای بزهفرصت به سزای در وقوع و ارتکاب جرم دارد و

سال در فصول مختلف  18ی که زیر سن های مختلف و قربانیانجرم قتل را در فصل 2002و کیو در سال 

ها قربانی شدن نوجوانان را در فصل تابستان و قربانی شدن به قتل رسیده بودند موردبررسی قراردادند. آن
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اطفال زیر سن پنج سال را در فصل زمستان تأیید کردند. قاتلین اطفال زیر پنج سال را مادران تشکیل داده 

فشار زیاد  تجربگی مادران واست پوشاک و غذا از جانب اطفال و کمو دلیل ارتکاب جرم قتل را درخو

ها حاکی از نرخ باالی از اند. تمام این دادهگرفته خواندهمی که معموالً در خانه و در فصل زمستان صورت

 قتل کودکان در فصل زمستان است.

 معلومات:

ها ینا مثل کهکند. یمیر تأثی جرم هانمونه، باالی وهواآبنیست که حالت بحرانی  سؤال ینجادر ا اوالً 

ی معلق، بادهاصد متر در ساعت،  سرعتاب کند. اگر یک طوفانیمیر تأث هاانسانهای یتفعالباالی دیگر 

تواند بدون محافظ یم هاخانهکه اکثر یدرحال همان طوفان موجود باشد. که یزمانآیند تا یمدزدی پایین 

 العادهفوقهای یتوضعی به همچنین شناسجرمعموم  صورتبهآید. یمهای دزد پایین یتفعالبماند، اما 

جداگانه  صورتبهشود. در ذیل ما یموجه تییرات آن تغی نرمال و هاحالتنماید، در مقابل باالی ینمتوجه 

 نمایم.یممطالعه 

 

 اقلیم:
که البته این مربوط به  یر داردتأثت جرم ییرات در اقلیم، باالی شدتغ کهباور بر این بود  درگذشته 

در مناطق  درگذشتهیرات اقلیم باالی جرم کمتر شد تأثاما است؛ و جرم  وهواآب دربارهادبیات گذشته 

متحده در مناطق جنوبی در حقیقت یاالتا در در امریکا. مخصوصاًشد یمجغرافیای خاص درجه جرم فرق 

اخیر تحقیقات صورت گرفت که  صدسالاما در ؛ نسبت به شمال و هر نقطه دیگری باالبوددرجه جرم 

شد. در حقیقت تفاوت فرهنگی علت اصلی چنین یممربوط به فرهنگ همان مردم  جرائمالبته اکثر این 
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برای این موضوع نیست. بعد تحقیق دکتر  قبولقابلدیگر اقلیم مشرح  1960شد. بعد از یمشمرده  جرائم

 شد.یمدر نظر گرفته  مدتکوتاهییرات اقلیمی تغزو، برای فرون

 فصل

آمیز مرتبط کند که رفتار گرم و خشونتقانون ترمیک کواتلت در مورد تخلف )قصور( استدالل می 

های تابستان بیشتر باشند و جرائم ملکی در زمستان. که جرائم خشونت باید در ماهطوریبه هم هستند به

توجه برای جرائم دهند که تأثیر فصلی قابلهای جرائم یکسان نشان میهای گزارشدادهبررسی معمول از 

های جرائم وجود، وقتی کسی به دنبال گزارشمتحده آمریکا وجود دارد. بااینخشونتی و ملکی در ایاالت

تر هستند در ها جرائم ملکی باالهایی که در آنشود که ماهرود، کامالً واضح میمی 2003تا  1990سال 

ای باشند. درنتیجه، بررسی سادهباشند، بلکه در ماه جوالی، آگوست، سپتامبر و ژوئن میفصول سردتر نمی

ها نیز الگوهای فصلی برای جرائمی ها قانون فصلی را به چالش کشیدند. تحقیق در دیگر مکاناز داده

متحده آمریکا یافت شده. در در ایاالت خاص یافتند هرچند بعضی از این الگوها مشابه چیزی نیستند که

که اوج جرائم خصوصی کنند درحالیانگلستان و ولز، دزدی و رباخواری هر دو در زمستان افزایش پیدا می

های ژوئن و سپتامبر در باالترین ساالن نیز بین ماهدر ماه تابستان است و در غنا جرائم خصوصی بزرگ

صلی بودن دزدی و قتل در اسرائیل را موردبررسی قرار داده و متوجه حد خود هستند. الندوا و فریدمن ف

افتد اما قتل الگوی شدند که دزدی با الگوی فصلی قوی با مقدارهای باالیی در فصل زمستان اتفاق می

که در آن فصول تجدید  های خاصی رایج بود. در همیسفر جنوبیفصلی نشان نداد هرچند در طول ماه

هایی های جنسی در شیلی نشان دادند در ماههای سوءاستفادهنیز تجدید پذیرند. بررسی شوند، الگوهامی
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ها در اواخر پاییز و تری از پروندهها در نوامبر، اکتبر و دسامبر باالتر بود، تعداد پایینکه تعداد پرونده

 شده.های می، ژوئن و جوالی مشخصزمستان در طول ماه

طور های خاصی بهآمریکا، الگوی موقتی وجود داشت که در آن ماه متحدهدرواقع، در ایاالت 

است  تر بود. مسئله تعیین اینایینپتوجهی در تمامی جرائم های دیگر به قابلتوجهی باالتر بوده و ماهقابل

ا تی نیز در آنجکه آیا این تغییر الگو فصلی است یا ماهانه. هر دو این روش شبیه به هم هستند، اما تفاو

های گذاری است. اگر کسی به دادهو این تفاوتی بسیار مهم برای تئوری، تحقیق و سیاست وجود دارد

تر ژوئن، های گرمتواند ببیند که تعداد جرائم در ماهی گذشته نگاه کند، میدهه 5آمریکایی در طول 

والی و آگوست جئم در های جراو سپتامبر بیشتر بوده. الرنسی، بارگالری، تمامی اوج جوالی، آگوست

های آمریکایی بنابراین نگاه کردن به داده ر را بررسی کردند؛تر در ژوئن و سپتامببا سومین ماه باالتر و رایج

های ی جنسی، سرقت و رباخواری در ماهدهد که الگوی فصلی برای دزدی، سوءاستفادهبه ما نشان می

طور واضح از هبائم شخصی هستند و دوتا جرائم ملکی، ها جرتابستان بیشتر هستند. چون دو تا از این

 کنند.قانون فصلی کواتلت پیروی نمی

فصل ها شامل یکتوجه هستند اما ماهی قابلی الگوی ماهانهدهندهدزدی و قتل از طرف دیگر نشان 

ند اما سومین متحده آمریکا هستشوند. جوالی و آگوست نیز در میان سه فصل اول برای قتل در ایاالتنمی

توجه برای قتل است ی قابلی الگوی ماهانهدهندهماه رایج برای مقدارهای قتل ماه دسامبر است. این نشان

عنوان جرم شخصی توسط الگوهای جرم طور واضح الگوی فصلی ندارد. همچنین دزدی که بهو هنوز به

 آن دسامبر، ژانویه، اکتبر و آگوست است.رین ماه ارتکاب شده، در هماهنگی با باالتیکسان در نظر گرفته
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 است که در هر ی تحقیق هستند، اینکنند و تأییدکنندهها توجه ما را جلب میچیزی که این داده

الگوهای  ی الگوهای ماهانه و فصلی ازهر جرمی هستند که توسط بخش وسیعی ازکشوری مشخصه

مامی رینگ و دستیارانش کشف کردند که ت زیمیفرهنگی تعیین شدند. در بیشترین تأثیرات فرهنگی، 

تعطیالت  انواع جرم در میالن ایتالیا در طول ماه آگوست بودند شهری که بخش وسیعی از جمعیت را در

کنند درواقع باید زمانی باشد که های جرمی کاهش پیدا نمیها متذکر شدند که فرصتدر این ماه دارد. آن

های است که پروسه ها است، اینهای آنمتناسب با داده گیریتنها نتیجهنگهبانان کمی در مکان باشند. 

دهند و در طول تعطیالت اجتماعی ناشناخته در شهرهای آمریکایی فعالیت جزایی در میالن را کاهش می

 ماه آگوست میالن افزایش پیدا کردند چون جرائم در تعطیالت بودند.

تر ی جنسی جهانیتر تابستان و اوج دزدی و سوءاستفادهرمهای گی بین ماهطور خالصه، رابطهبه 

وجود، هرچند هیچ الگوی فصلی جهانی برای جرائم شخصی، دزدی یا قتل وجود ندارد، هستند. بااین

رسد که قانون فصلی جرائم دهند. به نظر میای برای این جرائم نشان میها الگوی ماهانهبسیاری از مکان

هایی از های دیگر خواهند بود مانند بخشتان و جرائم ملکی در زمستان برای مکانشخصی بیشتر در تابس

 متحده نه.اروپا، اما برای ایاالت

ای را قدرتمندتر ها در جرائم فصلی و خاص را با جزییات بیشتر بررسی کردیم، نتایج ایدهوقتی ما داده 

ها های روتین صورت گرفته و فشار تعاملی آنکردند که فصول ارتکاب جرم با ایجاد تغییرات در فعالیت

ها برای قتل هستند اما سومین ماهی ترین ماههای جوالی و آگوست رایجرا بیشتر کرده. به یادآورید که ماه

های جوالی و آگوست و دسامبر دارای که در آن قتل بیشتر است، دسامبر است. مشخص است که ماه

رویم هستند ها به تعطیالت میهایی که ما در آنوجود، این ماهبااین الگوی آب و هوایی متفاوتی هستند.
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توانند مانند بسیاری از ما که آگاه هستیم، آن افرادی که می و بیشتر با خانواده و دوستان در ارتباط هستیم؛

افزایش  ها همچنینتریم. این ماهها نزدیکباعث استرس بیشتر ما شوند، همان افرادی هستند که ما به آن

تواند جرم را افزایش دهد و رایج مصرف الکل را نشان دادند. الکل باعث آزاد شدن عادات بد شده و می

میزان قتل را تشکیل  شود که گروه وسیعیاست که در آن مصرف مواد در میان مردان جوان بیشتر می

که باعث افزایش فشار  کندتر یافته در میان افراد با ارتباطات احساسی قدرتدهند. تعامالت افزایشمی

عنوان های با ریسک باال در طول تابستان و تعطیالت باید بهو افزایش استفاده از الکل توسط گروه شودمی

ی هوای فصل نیست بلکه ماهیت تعامالت ی احتمال جرائم در نظر گرفته شود. این مشخصهدهندهافزایش

 دهد.ها تغییر میثیر گذاشته و آنوهوا تأاجتماعی است که بر روی جرائم و آب

کند. جرم شناسان غالبًا ای نیز ایجاد میاین موقعیت که توسط الگوهای فصلی پشتیبانی شده مقایسه 

ها رفتار مشابه دارند و تنها تفاوت هستند یعنی آن SIBLINGکنند که جرائم و قتل جرائم استدالل می

ماند یا خیر. اگر این درست باشد، سپس ما انتظار ثر حمله زنده میاست که آیا قربانی در ا ها اینواقعی آن

ها هستند و های حملهترین ماههای جوالی، آگوست و دسامبر ببینیم که رایجداریم الگوی مشابهی در ماه

های هایی با باالترین گزارش پروندهی اصلی نیست. ماهوجود، این مسئلهها قتل صورت گرفته. باایندر آن

های ژوئن و سپتامبر سومین رتبه ت ارائه شدند اما ماههای جوالی و آگوسساالن در ماههای بزرگحمله

ی ترین تعداد حملهتنها دسامبر ماه سوم نیست بلکه در هماهنگ با ماهی است که پایینرا گرفتند. نه

فتارهای مشابه نیستند بلکه ساالن اصالً ری بزرگطرف، این یعنی قتل و حملهشده را دارد. ازیکگزارش

ها بین دهند که اینها نشان میکنند چون تئوریها در کریسمس را بیشتر میحمله احتمال رخداد این

دهد که جرم شناسان به و این دقیقاً چیزی است که زمانی رخ می دهند؛دوستان و اعضای خانواده رخ می
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هایی برای تعطیالت هستند چون ها گزارشغلب اینکنند و اهای ایجادشده توسط پلیس نگاه میگزارش

ها را افزایش تواند باعث مرگ نشود اما تعداد قتلدهد اما میدعواها بین دوستان یا اعضای خانواده رخ می

ها رخ گوید، احتماالً این موردی است که بین خانوادهمی 1989طور که اندرسون در اوایل سال داده. همان

توانند خیلی گزارش شود. واضح است که در میان خانواده دعواها نمیلیس گزارش نمیدهد و توسط پمی

 شوند.

های بین افراد را طور مستقیم حملهوهوا و فصل نیست که بهی آبطور خالصه، این مشخصهبه 

ی ی هر فرهنگ است که احتمال رفتار جزایی رفتار اجتماعی فصل براجای آن مشخصهدهد، بهافزایش می

های آمریکایی هستند وهوا و جرائم بر اساس دادهها در مورد موضوع آبدهد. بیشتر یافتهرا افزایش می

وهوا و الگوی فصلی بر روی جرائم دهند که هرچند آبشده در دیگر کشورها نشان میاما تحقیقات انجام

 ص باشد.تواند منحصر به الگوهای فرهنگی خاها مینآگذارند، اما شکل تأثیر می

 گیری کلینتیجه

های طوالنی زمانی یا تعداد زیادی دورهوهوا و جرائم در میانای در مورد عوامل آبتحقیقات پیچیده 

های آوری دادههای بسیار وسیعی دارند و این احتمال ارتقای جمعها باید انجام شود که سری دادهمکان

های آنالیزی برای در این مسیر از کامپیوترها، ایجاد فن توانمی کند.را ایجاد می های آنپیچیده و روش

شده با توجه اخیر انجامهای قابلرغم بررسیو علی های بزرگ و پیچیده نیز استفاده کرد. درنتیجهداده

های آنالیزی موجود، بررسی با جزییات تأثیر الگوهای آب و هوایی و تغییر جرائم های محدود و فنداده

ی کوتاه نتایج محدودی برای ی اخیر را در برگرفته. در این تاریخچهاز تحقیقات سه دهه تنها بخش کمی

رغم این آمده. همچنین سؤاالتی وجود دارند که هنوز پاسخ داده نشدند. علیدستمناطق جغرافیایی به
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تحقیقات آینده  یها را شروع نقطهتوانیم آنآمده که میدستهای اولیه بهگیریمشکالت، بعضی از نتیجه

 بدانیم:

گیری شده، تنها دماهای باالتر اغلب با رطوبت از تمامی متغیرهای آب و هوایی اندازه .1

 ی قوی با جرائم هستند.ی رابطهدهندهباالتر نشان

ی جنسی، رباخواری متحده آمریکا، الگوهای فصلی برای دزدی، سوءاستفادهدر ایاالت .2

یز نهای تابستان افزایش بیشتری داشتند. دیگر کشورها و سرقت وجود دارد که در طول ماه

متحده آمریکا ها شبیه ایاالتالگوهای فصلی برای جرائمی خاص نشان دادند اما همیشه اوج آن

 نبوده.

ی الگوهای فصلی منظمی هستند اما خطوط دهندههم جرم قتل و هم دزدی نشان .3

روز و وهوای فصلی، روزبهأثیر آبفصلی هماهنگی ندارند. به این صورت مهم است که ت

 ختار مردمی جمعیت درک شوند.و سا های متفاوت، موقعیت اقتصادیجمعیت مهاجر بافرهنگ

وهوا یا فصل و جرائم شده بین آبی روابط مشاهدهدهندهتأثیرگذارترین مدل توضیح .4

تر مستقیم گرم تر یا فصولوهوای گرمهای رایج در آبهای روتین است. فعالیتتئوری فعالیت

یافته تأثیر یا غیرمستقیم بر روی احتمال همگرایی جرائم، اهداف مناسب و نگهبانی کاهش

های تعاملی که تغییرات در استرس ایجادشده توسط الگوهای رفتاری متفاوت گذارند. مدلمی

 دهند.گیرند تغییرات توضیحی در جرائم شخصی را نشان میوهوای متفاوت را در نظر میدر آب
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جرائم ایجادشده در هر  های جرائم یاعنوان متغیری توضیحی برای تفاوتوهوا بهآب .5

 جمعیت است.

تواند تغییر کند و تحقیقاتی برای آن انجام گیرد چیزی در زمان میاین ماهیت علمی است که نتیجه می

تا تئوری پیچیده را حل  وهوا و قتل دارندی آبه بررسی مداوم رابطهشناسی نیاز بشوند. محققان جرم

 آزمون قرار دهند. های آنالیزی بیشتر موردبررسی وتر و فنهای دقیقکنند و نتایج قبلی را با داده

ی بین جرم و آب را توضیح دهد. شناسی وجود دارد که رابطههای جرمنیازی به ایجاد تئوری

توجه های قابلنتحقیقات مداوم و آزموهای تئوریکی موجود و نیز دلمشناسی نیاز به ادغام بهتر جرم

ها این کار را کردند اما تحقیقات آینده باید وهوا دارد. بعضی از بررسیی جرائم و آببرای رابطه

طور خالصه، های تستی خاصی داشته باشند که بتوانند دو یا چند تئوری را باهم ترکیب کنند. بهموقعیت

وجود، تر هستند. بااینی جنسی جهانیو اوج دزدی و سوءاستفاده تر تابستانهای گرمی بین ماهرابطه

ها هرچند هیچ الگوی فصلی جهانی برای جرائم شخصی، دزدی یا قتل وجود ندارد، بسیاری از مکان

رسد که قانون فصلی جرائم شخصی بیشتر در دهند. به نظر میای برای این جرائم نشان میالگوی ماهانه

هایی از اروپا، اما برای های دیگر خواهند بود مانند بخشلکی در زمستان برای مکانتابستان و جرائم م

 متحده نه.ایاالت

ای را قدرتمندتر ها در جرائم فصلی و خاص را با جزییات بیشتر بررسی کردیم، نتایج ایدهوقتی ما داده 

ها ت گرفته و فشار تعاملی آنهای روتین صورکردند که فصول ارتکاب جرم با ایجاد تغییرات در فعالیت

ها برای قتل هستند اما سومین ماهی ترین ماههای جوالی و آگوست رایجرا بیشتر کرده. به یادآورید که ماه

های جوالی و آگوست و دسامبر دارای که در آن قتل بیشتر است، دسامبر است. مشخص است که ماه
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رویم هستند ها به تعطیالت میهایی که ما در آناین ماهوجود، الگوی آب و هوایی متفاوتی هستند. بااین

توانند مانند بسیاری از ما که آگاه هستیم، آن افرادی که می و بیشتر با خانواده و دوستان در ارتباط هستیم؛

ها همچنین افزایش تریم. این ماهها نزدیکباعث استرس بیشتر ما شوند، همان افرادی هستند که ما به آن

تواند جرم را افزایش دهد و رایج الکل را نشان دادند. الکل باعث آزاد شدن عادات بد شده و میمصرف 

میزان قتل را تشکیل  شود که گروه وسیعیاست که در آن مصرف مواد در میان مردان جوان بیشتر می

ث افزایش فشار که باع کندتر یافته در میان افراد با ارتباطات احساسی قدرتدهند. تعامالت افزایشمی

عنوان های با ریسک باال در طول تابستان و تعطیالت باید بهو افزایش استفاده از الکل توسط گروه شودمی

ی هوای فصل نیست بلکه ماهیت تعامالت ی احتمال جرائم در نظر گرفته شود. این مشخصهدهندهافزایش

 دهد.ها تغییر میآنوهوا تأثیر گذاشته و اجتماعی است که بر روی جرائم و آب
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 چالش ها و رهیافت های    

 ملت سازی در افغانستان                    
 ؛عارف وفایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل            

 

 چکیده:
ملت سازی یکی از دغدغه ها و مسایل پیچیده دولت ها برای یکپارچه ساختن ملت و افراد متعلق به      

دست کم در جریان تاریخ معاصر نخست در کشور های اروپایی و بعد در سایر  ،یک اجتماع سیاسی

کشور های جهان بوده است. آنچه از یافته های تاریخی به مالحظه می رسد ملت سازی در اوایل شکل 

گیری خود با خشونت، حذف، تحمیل و سرکوب  همراه بوده است و معموال دولت های استبدادی و 

شیدن و یکدست کردن جامعه الگوهای نمادی، فرهنگی و قومی خود را باالی قومی برای وحدت بخ

اقلیت های تحت سلطه تحمیل می کردند. در صورتیکه چنین اقدامی با مقاومت اقلیت ها مواجه می شد 

و نتیجه نمی داد اقدام بعدی در جهت حذف و نابودی اقوام زیر سلطه صورت می گرفت. این رویکرد 

قعیت ها و گذشته تاریخی افغانستان نیز منطبق است. تاریخ معاصر افغانستان مشحون از متأسفانه با وا

روایت ها، حوادث و اعمال خشونت، قتل عام و استبداد به دلیل عدم همخوانی و تفاوت فرهنگ اقلیت 

 ها با فرهنگ غالب بوده است. 

یدن خورشید عقالنیت و اندیشه در اما با شکل گیری و روی کار آمدن نظام های دموکراتیک و تاب     

گستره کشور های جهان کم کم سایه ای نظام های استبدادی و استعماری از روی نقشه جغرافیایی رخت 

بست. در این مرحله دولت ها شاهد شکل گیری نوع جدید از ملت سازی هستند که با صورت های قبلی 

در داشتن منافع مشترک، آرمان های مشترک  ملت سازی تفاوت اساسی دارد. در ملت سازی مدرن افراد

و قانون مشترک نسبت به یکدیگر احساس تعلق می نمایند. و با تأکید بر جامعه مدنی و حکومت 

 دموکراتیک ملت سازی در جامعه نهادینه می شود. 

 ملت، ملت سازی، ناسیونالیسم، قوم مداری، عقالنیت، دموکراسی و افغانستان.  واژگان کلیدی:
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 بیان مسئله:

افغانستان  ملت سازی یکی ازمناقشه برانگیز ترین مسایل درتاریخ جوامع بین الملل و تاریخ جدید     

ای هبوده است. داشتن یک ملت یکپارچه که ازهمبستگی درونی برخوردار باشد آرزوی همه ای دولت 

سرار همه ای معماها وا گذشته، ویکی ازویژه گیهای دولت مدرن می باشد. شاید ملت سازی کلید حل

نطقه به باشد که باعث عقب مانده گی وتوسعه نیافته گی کشور شده است. درحالیکه کشورهای جهان و م

ای سرعت راههای رسیدن به توسعه را می پیمایند و به شکل تصاعدی بر افتخارات شان در عرصه ه

ل چون؛ جنگ، نستان همچنان درگیر مسایسیاست، اقتصاد، علم، فناوری، فرهنگ و... می افزایند. اما افغا

ین مسایل بیشتر فقر، مهاجرت، بیکاری، فساد، اعتیاد و... است. و هر روز بر پیچیدگی و آلودگی کشور با ا

سعه یافته می شود. ممکن است تمایز های در نوع نگاه، اندیشه، باور و عملکرد های مردم کشور های تو

ا در تله وجود داشته با شد و این آن چیزی است که افغانستان ر و در حال توسعه با مردم افغانستان

ه ای درونی ملت سازی به نمادها ونیروهای برانگیزانند بستگی و در ماندگی نگهداشته است.محرومیت، وا

 وخودجوش اشاره دارد که باعث تقویت احساس تعلق و وابسته گی اعضای جامعه یا کشورنسبت به

لت مای ملت سازی عبارت ازموانع، آسیب ها واختالالت می باشد که روند یکدیگرمی شود. وچالش ه

شود  سازی را به ناکامی وشکست مواجه می سازد. مهمترین مسئله ای که در بحث ملت سازی مطرح می

این است که پیش شرط های اصلی ملت سازی چیست؟ وچگونه می توان به یک جامعه وملتی دست 

 اشند؟یکدیگر احساس تعلق کنند واز احساس وابستگی باالیی برخوردارب یافت که اعضای آن نسبت به

ش آفرین در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به پرسش های فوق با توجه به واقعیت های درونی چال     

تار های افغانستان و رهیافت های رسیدن به ملت سازی است. نگارنده فرض را براین می گذارد که ساخ

غانستان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به شدت سنتی است و این از موانع جدی ملت سازی در افاقتصادی، 

نتی نمی توان در طول تاریخ این کشور بوده است. بنابراین؛ با توجه به شاخصه های قومی، زبانی، دینی س

ازی سلت احساس تعلق، همبستگی و انگیزه ای برای پیشرفت و ترقی به وجود آورد. برای رسیدن به م

 ما نیازمند نهادینه ساختن ارزش های دموکراتیک و مدرن هستیم. 
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 چالش های ملت سازی:

بوده است  ملت سازی یکی از دغدغه های اصلی نظریه پردازان و سیاست مداران در فرایند تاریخ       

ن قرن ولی بحث های ملت سازی بعد از رنسانس و با شکل گیری دولت های ملی به خصوص در جریا

 . نزدهم و بیستم با مطرح شدن مفاهیم ملت، ناسیونالیسم و دموکراسی به شکل جدی مطرح گردید

 ملت:

رشالوده ملت را می توان یک واحد بزرگ انسانی شناخت که در روندی تاریخی به وجود آمده و ب      

شترک مهنگ و آگاهی سرزمین، اقتصاد، پیشینه و فرهنگ ملی مشترک استوار است و عامل پیوند آن فر

ندام های است. بنابراین، این پیوند است که احساس وابستگی به یکدیگر و تمایل به یکپارچگی میان ا

می کنند،  وابسته با آن واحد را پدید می آورد. برخی ملت ها خود را بر اساس دین، زبان و... تعریف

صر ، خاطرات تاریخی و یا چند عنزندگی جمعی، گذشته مشترک، حافظه تاریخی "اراده"برخی دیگر 

رزمین اصلی را یکجا مد نظر قرار داده اند. در تعریف نوین، ملت مجموعه از کار سازهای همچون س

همزیستی  مشترک، منافع مشترک، وظایف مشترک، اقتصاد مشترک، قرارداد اجتماعی و اراده همگانی برای

 1در یک جغرافیا است.

 ناسیونالیسم:

ناسیونالیسم به جنبش اجتماعی و ناسیونالیزم یکی ازمهمترین ویژه گیهای دولت های امروزی است.    

سیاسی گفته می شود که تالش می کند با تأثیر در ارکان سیاسی کشور در راه تحقق باورها، آرمان ها و 

نوان نقطه گردش تمامی منافع ملی یک کشور گام بردارد. این جریان با محور قرار دادن منافع ملت به ع

سیاست های خارجی و داخلی، برنامه هایی را پایه ریزی می کند. بنابراین؛ ملی گرایی اندیشه ای است 
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ناسیونالیزم احساس همانندی، تعلق   2که آرمان ها، ایده ها و ایده آل های یک ملت را نمایندگی می کند.

ه درمورد موجودیت آن درافغانستان شک وتردید و خودی را برای شهروندان به وجود می آورد. چیزی ک

ناسیونالیزم را می توان به عنوان مجموعه ای ازنماد ها وباورها که حس تعلق به یک اجتماع "وجود دارد. 

و   مهم عنصر   ناسیونالیزم می توانیم دو در تعریف از  3."سیاسی را به وجود می آورند تعریف کرد

تگی را به وجود می آورد تشخیص دهیم که عبارت اند از: مجموعه ای که احساس تعلق و وابس کلیدی 

 نمادها و باورها .  از

یکدیگرخود  نمادها شخصیت های ملی، اشیای مادی و نشانه های هستند که ما درداشتن آن بانمادها:  – 1

ی، مجسمه های سرودملرا شریک می دانیم و داشتن آن مارا ازدیگران متمایز می سازد. مانند؛ زبان، پرچم، 

ی مردم تاریخی، اشخاص ملی وتاریخی و...  نماد ها نقش مهمی را دروحدت بخشیدن افکار وانگیزه ها

ا یکدیگر بدارند. کسانیکه درداشتن نماد مشخص خود را با یکدیگر شریک احساس می کند بهتر می تواند 

. درذیل چند را به گونه راحت ابرازکنند ارتباط برقرارنمایند وبه یگدیگر اعتماد نموده وحرف های خود

 نوع ازاین نماد ها را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

زبان ابزاریست که به وسیله آن می توانیم افکار واندیشه های خود را به دیگران انتقال دهیم. گرچه  زبان:

شترک تکلم کنند، اما بدون  ضای آن به یگ زبان م شور وجود ندارد که تمام اع شتن زبان هیچ ک شک دا

واحد دریک کشووور نقش مهمی را در پدید آوردن ناسوویونالیزم بازی می کند. درافغانسووتان دوزبان ملی 

وجود دارد که تقریبا اکثریت مردم به وسووویله آنها تکلم می کنند. این زبان هارا اگردرسووواختار فزیکی 

ازافغانسووتان منتهی می شووود ویک منطقه  افغانسووتان درنظر بگیریم، وامتداد آنهارا ببینیم هرکدام به بیرون

ستان وزبان  سوی ایران وتاجک شکیل می دهد. مثال؛ زبان دری به  ستان ت پهناور را دربیرون ازخاک افغان



 

 بلندای اندیشه    1396دهم، بهار و تابستانشماره نهم و سال هفتم،  فصلنامه علمی دانشجویی،

 
 

46 
 

 

پشتو به طرف پاکستان. بنابراین ساختار زبانی افغانستان ازیکپارچه گی برخوردارنیست وحتی ریشه های 

سیار سوی مرزها وجود دارد. وب شکل گیری  کنش های مردم آن درآن  شه ها وافکار که باعث  ی ازاندی

افغانستان می شود به صورت افکاربسته بندی شده توسط رسانه ها ، کتابها ودیگر وسایل ازبیرون وارد 

 می شود.

ود خشخصیت های ملی کسانی اند، که درد زمانه ای خود را درک کنند وزنده گی   شخصیت های ملی:

شخاص را وقف خدمت به مرد شخاص که تاحال لقب قهرمان وا شان نمایند. ا شور ضعیت ک م وبهبود و

دارنبوده اند. ملی را درافغانسووتان گرفته اند هیچ کدام ازمحبوبیت گسووترده درمیان مردم افغانسووتان برخور

شخص به عنوان متجاوز، ظالم  شمن یگ وونه تنهاکه ازمحبوبیت همه گانی برخوردارنبوده اند بلکه آن  د

ظرگرفته شده یگر نیز دانسته می شود.  وهمیشه به عنوان نمونه والگوی بخش ازمردم افغانستان درنقوم د

شی نی شخاص علمی، هنری و ورز سی، بلکه درمورد ا سیا شخاص  ضاوت نه تنها درمورد ا ز اند. این ق

 میشود. 

سان ها درزند باورها: – 2 به چیزهای  ه گی خودباورها نیز یکی ازعناصر مهم دیگر ناسیونالیزم است، ان

ذهب، قوم ممردم خیلی مهم اند. مانند؛ دین،  رفتارهای  دادن  درصوووورت  دارند، که این باورها  باور

 مداری و... 

دین به مجموعه ای از دسووتورات واحکام شوورعی ،اخالقی واعتقادی گفته می شووود که ازجانب  دین :

ه است. دین یکی ازتأثیر گذار ترین نهادهای پروردگار متعال جهت هدایت وسرپرستی بشر فرستاده شد

است که همیشه درطول تاریخ باالی زنده گی انسانها اثرات خود را داشته است. ازدین دونوع فهم وجود 

دارد اگرازدین حسن فهم صورت بگیرد دین نقش سازنده، نظم دهنده وآگاهی بخش را درجامعه ایفا می 
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نگر، تفرقه افگن وپدید آورنده تبعیض وتعصووب را درجامعه ء فهم دین نقش ویراکند، ودرصووورت سووو

 بازی می کند. که متئاسفانه درکشورما دین بیشتر نقش دوم را بازی کرده است.

تأثیر  علمای دینی افغانستان که اغلب در حوزه علمیه پیشاور در پاکستان تحصیل می کنند، تحت   

شته اغلب مدرنیستی گوناگونی شده اند. آنها در گذ تحوالت سیاسی و اجتماعی دارای گرایشهای سنتی و

موضع گیری  به بعد 1960در سیاست دخالتی نداشتند و قدرت امرا را مشروع تلقی می کردند. اما از دهه 

قلیت و فاقد سیاسی آشکار تری در آنها پیدا شده. به همین ترتیب علمای شیعه که در گذشته همواره در ا

تحاد شوروی، از پیروزی انقالب اسالمی ایران و اشغال افغانستان توسط نیروهای نفوذ سیاسی بودند  پس ا

  4مواضع سیاسی شدیدی اتخاذ کرده اند.

مذهب یک شووواخه ازدین می باشووود. همانطوریکه قبال متذکر شووودیم ازدین فهم های متفاوت  مذهب:

ف تفاوت ریشه اختال صورت گرفته است که مذهب یکی ازآن فهم ها وتفسیر های متفاوت است. چون

سر تعابی شه بر شود، بنابراین مذاهب مختلف همی ضاد ودرگیری می  شمکش، ت ست واختالف باعث ک ر ا

سنی ازپیروان زیادی برخوردار شیعه و ستان دومذهب  شته اند. درافغان ست.  شان ازدین باهم جنگ دا ا

غربی بی، شوورقی، شوومالی واگرسوواختارمذهبی افغانسووتان را درنظر بگیریم دیده می شووود که مناطق جنو

حاظ بییشتر پیرو مذهب سنی است ومناطق مرکزی وقسمت های ازغرب بیشترپیرو مذهب تشیع اند. ازل

مذهبی نیز هسوووته های اصووولی مذهبی دربیرون ازخاک افغانسوووتان قرار دارد، به همین جهت مذهب 

 گ می بازد. درافغانستان همیشه تحت تأثیر جاذبه های مذهبی بیرونی رنگ می آورد ورن
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   قوم مداری:

ر قوم مداری شامل گرایش به این تصور است که فرهنگ خودمان درست است و فرهنگ های دیگ     

ه از طریق بنابه تعریف باید نادرست باشند؛ این عقیده است که آنچه در واقع یک ساخت اجتماعی است)ک

ل و قوم مداری متضمن هیچ گونه دلی کنش متقابل اجتماعی به دست آمده است( حقیقی و درست است.

 مدرکی مبنی بر درست و حقیقی بودن فرهنگ خودی نیست، اما فرض می کند که حقایق ما که طبق

ی به وجود موازین اجتماعی ساخته شده اند درست و صحیح هستند، قواعد ما که با رعایت موازین اجتماع

د بهتر از که طبق موازین اجتماعی ساخته شده انآمده اند از نظر اخالقی درست هستند و ارزش های ما 

 5ارزش های دیگران هستند.

لوه گرایش به نگریسوووتن به فرهنگ های دیگر ازدید فرهنگ خویشوووتن ودرنتیجه بد ج"قوم مداری     

در بحران و  بنابراین؛ یکی از ویژگیهای مهم جمعیت قومی در افغانسووتان که  گفته می شووود. 6"دادن آنها

ضووع جنگ های داخلی خیلی مؤثر بوده و پیوند آن با امنیت کشووورهای همجوار تأثیر گذار اسووت، مو

ست. تاجیک ها ادامه ق ستان ا سایه به داخل افغان سترش قومیت های هم ومی پراکندگی های قومی و گ

ارند؛ دتاجیکسوووتان اند؛ ازبک ها با اقوام ازبک از ازبکسوووتان پیوند قومی و خونی تاجیک های کشوووور 

شووتون ها تا دو پترکمن ها ادامه قومی ترکمنسووتان اند؛ بلوچ ها با تیره بلوچ های ایران و پاکسووتان اند و 

ستان امتداد می یابند. ستان پاک سرحد و بلوچ ست، اق  7ایالت  سرزمین قوم گرا ستان یک  وام مهم آن افغان

س شرفت و تو ستند. نظام قبیله ای مانع پی شتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها ه عه و تحول شامل پ

دا کرده ججامعه افغانسووتان گردیده و سوویسووتم قبیله ای همواره اقوام و گروه های مردم را از یکدیگر 

 8است.
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سانها معموال د       شدن می آموزند که فرهنگ وپندارهای قوم خود را ان رتر وبهتر از برفرایند اجتماعی 

رده اقوام دیگر درنظر بگیرند ، چنین شیوه های نگرش گرچه ازیک طرف سبب همبستگی وحفظ تنوع خ

فرهنگها درجامعه می شووود، اما ازسوووی دیگر ممکن اسووت باعث عدم تغیر وتحول، تبعیض وتعصووب 

ن بوده ویرانگر نیز شووود. این تنوع قومی بیش ازهرجای دیگر درکشووورما بحران آفریوهمچنان جنگهای 

ا هاسووت، زیرا هرکدام ازاقوام جهت کسووب قدرت وتسوولط بردیگران بایکدیگر جنگیده اند. این جنگ 

سر شته ها ودارایی های این  سعه را مختل کرده تمام دا سازی وتو زمین را درحالیکه ازیک طرف روند نو

یشووترین د ویا به تاراج برده اسووت. بنابراین تبعیض، تعصووب وجنگ های قومی ازهر چیز دیگر بنیزنابو

رفت گتاثیرات منفی را داشته است. جنگ های چند دهه قبل که شرم آور ترین جنایت ها درآن صورت 

ازهمه گذشووته صووبغه قومی داشووته اسووت. اقوام افغانسووتان درجریان جنگ های داخلی درذهن خود 

مردم افغانستان  گر منفورترین چهره ها را به تصویر کشیده اند، که پیامدهای آن تا حال گریبان گیرازیکدی

د های قومی وسد راه پیشرفت وترقی شده است. ازنظرقوم نیز نمی توان اقوام افغانستان را جدای ازپیون

ستان نیزپیوندهای قوی  شورهای منطقه درنظرگرفت زیرا اقوام افغان نژادی  با ومحکم قومی وونژادی با ک

صورت شود این اقوام به  ستان دیده  ساختارقومی افغان سایه های خود دارد. اگر ازباال به  پاره های  هم

 جداشده ازمتن های دیگر مشاهده می شود.

 آسیب شناسی ملت سازی:

شاره میشل کروزیه در جامعه شناسی سازمانهایش به سه نقصان)عقالنیت، همبستگی و مشروعیت( ا     

دارد. در نقصان عقالنیت، می توان دریافت، که عقالنیت سازمانها و ساختار ها نمی تواند فراتر از عقالنیت 

انسان های باشد که آنها را بنیان نهاده اند، در نتایجی که در رابطه با نهاد ها و ساختار های افغانستان به 
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ته از احساسات قبیله ای و روستائی هست دست می آید، می توان گفت که چون این ساختار ها برگرف

پس نمی توان شاهد شکل گیری ساختار های عقالئی و فراگیر باشد. بنابراین ایستارهای حاکم بر گروههای 

  9موجود در افغانستان از نوع احساسی است که باید در آینده به سمت ایستار عقالئی حرکت نماید.

د، ضعیف ن است که وضعی که پیوندها را به هم مرتبط می سازمنظور از نقصان وابستگی متقابل آ     

محدود  است. پیوندها در سازمان و ساختار نه همیشگی و نه همگون، کنش گران سازمان همواره مترصد

درگیر در  کردن وابستگی خود به دیگران و یا تغییر در روابط قدرت هستند. جنگ و نزاع میان گروههای

بی برای شی از پیوند های ضعیف قومی، قبیله ای در این کشور هست گواه مناسافغانستان که بیشتر نا

 10وجود این نقصان در جامعه افغانی هست.

از یک سو  هدف از نقصان مشروعیت آن است که اوال به دلیل اعتبار محدود اهداف و مقاصد سازمان     

تارها و توانند به صورت کامل به رفهنجارها و ارزش ها و نظامهای توجیهی این اهداف و مقاصد نمی 

ی کنش های متقابل مشارکت کنندگان جهت دهند. از سوی دیگر این هنجارها و ارزش ها و نظامها

ل توجیهی خود در معرض تبدیل و تحول اند. در نتیجه می توان به عدم مشروعیت ساختار های شک

ها  اشت. در واقع وجود این نقصانگرفته از سوی جناحهای مختلف و همچنین از سوی مردم اشاره د

ادیکالیزم رناشی از نقش اسالم سنتی و احساسی در محیط روستائی افغانستان هست که در نهایت منجر به 

 11شود. اسالمی، رشد نظام سلسله مراتبی و نفوذ طالبان در الیه های اجتماعی جامعه افغانستان می

 رهیافت های ملت سازی:

سیاسی ملت سازی دارای چند مرحله است: استقرار قدرت دولت در حدود  در ادبیات توسعه      

سرزمینی معین؛ یکسان سازی فرهنگی از طریق دستگاه های آموزشی؛ ترویج مشارکت عمومی در سیاست؛ 
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تقویت همبستگی و هویت ملی از طریق سیاست توزیع خدمات رفاهی. ملت سازی در این معنا متشکل 

بنابراین؛ ملت سازی   12ار عمومی دولت و گسترش حقوق مدنی شهروندان است.از دو بعد گسترش اقتد

در افغانستان مستلزم آوردن تغییرات هم در ساختار و هم در محتویات درون ساختار است. به همان اندازه 

ای که حاکمیت، کارآمدی، مشارکت، عدالت، خدمات رفاهی و... برای دولت مهم است، همبستگی، 

گیزه پیشرفت، احساس تعلق و وفاداری، تکلیف شهروندی و... برای شهروندان نیز الزم است. انسجام، ان

به عبارتی ملت سازی به دگرگونی و کیفیت حکومت و ملت اشاره دارد، بنابراین؛ تغییرات یک بعدی و 

ه به بدون در نظر گرفتن ابعاد دیگر ساختار و جامعه سرانجام محکوم به شکست است. در ذیل با توج

 موارد فوق فرایند ملت سازی را در چهار بعد توضیح میدهیم. 

 حاکمیت دولت:

از دیدگاه ساختار گرایان دولت عبارت است از موجودیت حقوقی و سرزمینی که از جمعیت ثابت       

و یک حکومت تشکیل شده است، این حکومت از حق انحصاری برای استفاده مشروع از قدرت برخوردار 

کشور  .13است و حاکمیت آن از طریق دولت های دیگر در نظام بین الملل به رسمیت شناخته شده است

افغانستان از زمان تأسیس تا کنون همیشه فاقد یک دولت مقتدر برای تأمین امنیت مرزهایش بوده است. 

به عبارت دیگر افغانستان با بحران حاکمیت سرزمینی مواجه بوده است. این ضعف ساختاری را می توان 

ساختار   14ستان دانست.ملت سازی در افغان –ناشی از عوامل و متغیر هایی در چارچوب روند دولت 

حاکم بر افغانستان از لحاظ تاریخی، همواره به وسیله دولت مرکزی ضعیف شناخته شده که قادر به اجرای 

امور اداری و مالی مناطق مختلف آن نبوده است. ساختار سیاسی این کشور، به علت جنگ های مداوم و 
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ی جدید قدرت در مرکز و حاشیه، به شدت حضور فرماندهان شبه نظامی، رهبران جناح ها و چهره ها

 15تضعیف شده است.

وریل سال آتا سقوط حکومت داود خان در  1747از زمان به قدرت رسیدن احمد شاه در اکتبر سال          

د. در رهبران افغانستان هدف محوری خود را ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر و نافذ قرار دادن 1978

کومت حامد با قتل نجیب اهلل به پایان رسید و تا درران ح 1996مونیست که در دوران حاکمیت رهبران ک

مام معنی تبا این وجود افغانستان هیچ گاه موفق به چنین هدفی به   16کرزی هم هدف دقیقا همین است.

ذف قومی نشده است. ممکن است استفاده از زور، خشونت، قوم گرایی، متکی بودن به نیروی استعمار، ح

 . در ناکامی و عدم موفقیت حکومت های گذشته نقش داشته باشد. و..

با توجه به ماهیت اجتماعی چند قومی افغانستان به نظر می رسد دموکراسی بهترین الگوی حکومتی       

برای آن باشد زیرا، در محیط دموکراتیک سهم و نقش اقوام در قدرت مشخص می شود. اما هیچ گاه 

ال بر افغانستان درخشش خود را به نمایش نگذاشته و فضای سیاسی حاکم بر خورشید دموکراسی کام

افغانستان همواره ابری بوده است. شاید یکی از علت های اصلی این مهم، پیچیدگی خاص جامعه ی 

افغانستان است که در شکل فرهنگ سیاسی پایین، غلبه ی قوم گرایی بر ملت گرایی، تکمیل نشدن فرایند 

قدان توسعه اقتصادی و... بوده است. به تعبیر دورکیم که جامعه ی افغانستان مبتنی بر ملت سازی، ف

تبیین   17همبستگی مکانیکی است و هنوز همبستگی ارگانیکی)وجدان جمعی( در آن شکل نگرفته است.

نه ساختار دموکراتیک در افغانستان با این پیش فرض ارزشی آغاز می شود که تکثر قومی در افغانستان 

تنها سبب واگرایی و عاملی برای بحران های متوالی نمی باشد، بلکه خود حامل این توانمندی است که 

می تواند همبستگی ارگانیکی جامعه افغانستان را به جای همبستگی میکانیکی فراهم سازد. یعنی در ساختار 
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سازه های مکانیکی است  دموکراتیک، تکثر، خود یک ارزش و بلکه یک پتانسیل برای رهایی از یکسان

 18که می تواند زمینه های توسعه یابی این کشور را در یک سطح قابل قبول فراهم آورد.

نهضت مشروطه "( در قالب چهار دوره تاریخی2008-1907افغان ها در طول یکصد سال اخیر)     

( و 1973-1963)"دهه قانون اساسی"(، 1953-1946)"دوره دموکراسی"(، 1928-1907) "خواهی

دموکراتیک سازی مناسبات  ( در جهت2008-2001)"دولت های موقت، انتقالی و جمهوری اسالمی"

 19افته است.تحقق نی "دموکراسی"سیاسی و اجتماعی جامعه شان تالش کرده اند؛ با این حال در افغانستان 

ای تغییر انونی را بردموکراسی به گونه ی از نظام سیاسی اطالق می شود که به طور منظم، فرصت های ق

ختلف سیاسی، مقامات حاکم ارائه نموده و به مردم اجازه می دهد تا از طریق انتخاب مسئولین رده های م

توسعه ی  موکراسی با تمرکز زدایی از قدرت و ایجاد  20در تصمیم گیری های عمده اعمال نفوذ نمایند.

ای هکمک نماید. دموکراسی با خود ارزش سیاسی با حل بحران مشارکت می تواند به کاهش منازعات 

غانستان چون؛ مدارا و تساهل، حقوق بشر، نظام شهروندی، حاکمیت قانون، و مصلحت عمومی را برای اف

ا ندارد. با ربه همراه دارد. گرچه بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه ی افغانستان قابلیت پذیرش دموکراسی 

جاری کردن  ی از باال به پایین جریان یابد. تالش برای ساری واین حال، همواره سعی شده است دموکراس

ابراین؛ اگر قرار دموکراسی از باال به پایین اساسا در چارچوب دولت سازی در افغانستان اتفاق افتاده،  بن

بیفتد.  باشد دموکراسی به مفهوم واقعی کلمه در افغانستان عملی شود، باید ابتدا ملت سازی اتفاق

و از بستر  پروژه ای، دولت سازی پروژه ای و هرگونه الگوی رفتاری دیگری که پروژه ای بودهدموکراسی 

  12طبیعی خود)پروسه ای بودن( خارج باشد، چشم انداز روشنی از آینده ترسیم نخواهد کرد.
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 هویت و یکسان سازی فرهنگی:

در غیاب  یکی از علل اصلی طوالنی شدن و تداوم بحران در افغانستان، عقب ماندگی فرهنگی است.     

ه یک فرهنگ مدرن و مترقی، فرهنگ های سنتی باعث قطبی شدن جامعه شده و گروه های قومی را ب

لطه سو  آنچه در افغانستان متجلی است، فقدان هویت ملی  22صف آرایی علیه یکدیگر وادار می کند.

 "عیارزش های انتزا"هویت به شدت آغشته به عنصر قومیت است. شکل گیری هویت ملی نیازمند وجود

رزیابی ها ااست در حالی که در افغانستان مؤلفه های ازلی، حاکمیت دارند که معیار تصمیم گیری ها و 

 23هستند.

ت، دولت با استفاده از قدرت سخ ملت سازی، سعی می گردد در مرحله ای نخست –در فرایند دولت      

کز در فرآیندی و نهاد متمرکزی ایجاد گردد تا بتواند نهاد های اجتماعی را کنترل نماید. این قدرت متمر

موده و هماهنگ و منسجم با ایجاد الگوها و روایت های مطلوب مبانی هویتی جدید در جامعه ایجاد ن

غییر می دهد. را که مبنای رفتار آحاد قبلی جامعه بود، ت روایت های پیشین را منسوخ و هویت های پیشین

امعه جدر صورت موفقیت در این سازوکار است که می توان هویت جدید و به تبع آن رفتار مطلوب در 

ازی سمعموال هویت های قومی و مذهبی برای ملت سازی چالش آفرین بوده است، ملت   24ایجاد نمود.

 نی ساختن سازوکارهای هویت است.در دنیای مدرن نیازمند عقال

عقالنی شدن یعنی یکپارچه کردن شیوه های مختلف درک امور و ادغام آن ها در یک نگرش اجتماعی       

واحد و منسجم ساختن آن نگرش با مجموعه ای از نهاد ها، در روند نوسازی که شیوه ای خاص تجربه 

ی آن، جوامع با عبور از بحران های هویت، شده در غرب برای نیل به عقالنی شدن امور است و ط

مشروعیت، مشارکت، توزیع و نفوذ، از سنت به مدرنیته منتقل می شوند. ملت و ملت سازی به طور خاص 
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به بحران هویت ارجاع دارد و ایجاد هویت ملی فعالیتی حیاتی در عقالنی شدن است؛ زیرا به حاکمان 

افزایش استاندارد های زندگی و اداره کردن کل کشور به  مجال مشروعیت یافتن، سهیم شدن در قدرت،

نحوی موثر و کارآمد می دهد؛ با اعطای مجموعه ای از نماد ها به مردم که سبب می شود آن ها هویت 

 25های محدود و محلی و جزیی شان را تابع هویت وسیع تر ملی سازند.

 مشارکت:

می دهد  ت، که به همه ای شهروندان یک کشور اجازهمشارکت یکی از مؤلفه های مهم دموکراسی اس     

افراد از طریق  تا در تصمیمات سیاسی به گونه برابر سهم بگیرند. در نظام های دموکراتیک به عالوه اینکه

ای عقالنی هآرای مردم به کرسی های بلند پایه حکومتی انتخاب می شوند، می توانند با توجه به معیار 

 م به اساس تخصص و شایستگی در سمت ها و پایگاههای اجتماعی استخدامچون؛ بوروکراسی هرکدا

کراتیک و عقالنی شوند. اما در افغانستان به دلیل نفوذ و نهادینه بودن سنت های قومی هنوز معیار های دمو

 رسمیت نیافته است. 

ده است، نجام داوالیت افغانستان ا 13بر اساس یک نظر سنجی که  موسسه نگاه شفاف به افغانستان در 

و فامیلی  پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که عامل اصلی استخدام های دولتی ارتباطات قومی %78بیش از 

 26است و لیاقت و شایستگی در آن نقش ندارد.

ضعف بوروکراتیک و سازمانی دولت در افغانستان، باعث شده است که دولت در این کشور توانایی          

کنترل بر مقامات سازمانی و نیروهای اجتماعی بیرون از دولت را نداشته تا آنان بتوانند از دولت استفاده 

ناس، سران اقوام و قبایل و ... ابزاری نمایند. قوماندان های سابق مجاهدین، تعدادی از روحانیون سرش

گروه های هستند که نفوذ زیادی بر ادارات دولتی دارند و در تخصیص منابع، تعیین اولویت ها و سیاست 
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بنابراین؛ جا افتادگی و   27ها، انتخابات ها و انتصاب های دولتی نقش تعیین کننده ای را بازی می کنند.

ای سنت های فرسوده قومی در کنار اینکه در کارکرد و ارایه نهادینه شدن  ارزش های دموکراتیک به ج

بهتر خدمات حکومت نقش دارند، انگیزه ای تالش برای مشارکت در امور سیاسی را از طریق رقابت های 

 عقالنی و معطوف به تخصص، شایستگی و اکتسابی نیز افزایش میدهد.  

 همبستگی و ریخت شناسی:

یونالیسم و جوامع در حال نوسازی برای تحقق توسعه به انسجام اجتماعی و بسیج ملی در پرتو ناس      

جتماعی و به رهبری یک دولت ملی نیاز دارند. ملت سازی در کنار صنعتی شدن برای تقویت بنیان های ا

وسعه تایه داری و مادی دولت و کشور ضروری هستند. در واقع، ناسیونالیسم، دولت ملی و مدرن، سرم

یان اعضای مهمبستگی، انسجام و ایجاد احساس تعلق   28صنعتی در چارچوب آن، با یکدیگر مالزمه دارند.

سیاسی  یک جامعه رابطه تنگاتنگی با چگونگی بافت اجتماعی و یا به عبارتی ریخت شناسی اجتماعی و

 یک کشور دارد.

بندی های قومی، مطالعه شکل و وضعیت گروه  یاسی گروهس -هدف از ریخت شناسی اجتماعی      

رزمین، سبندی های قومی، مذهبی، گستردگی و پراگندگی جغرافیایی، میزان جمعیت و شکل توزیع آن در 

اط تاریخی وجود اقوام هم زبان و همگون در مناطق فراسرزمینی، اشکال تحزب یافتگی آن ها و نوع ارتب

قوام از نطقه ای و فرا منطقه ای، جهت گیری کلی سیاسی این اآن ها با حاکمیت سیاسی و قدرت های م

ن ها از نظر محافظه کاری یا تحول خواهی، موقعیت آن ها در دوره استعمار، جایگاه تاریخی و سهم آ

  29قدرت سیاسی در جامعه ای متبوع و حضور و دخالت آن ها در ساختار حکومتی است.
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و ازبک ها  اقوام مهم آن شامل پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها افغانستان یک سرزمین قوم گراست،     

له ای همواره هستند. نظام قبیله ای مانع پیشرفت و توسعه و تحول جامعه افغانستان گردیده و سیستم قبی

ازی سهمانطوریکه در بخش چالش های ملت   30اقوام و گروه های مردم را از یکدیگر جدا کرده است.

ه از حافظه غانستان کشوری متنوع از اقوام، زبان، مذهب، نمادهای ملی و... است. آنچتوضیح دادیم، اف

الش کشیده چتاریخی افغانستان فهمیده می شود این موارد همیشه فرایند ملت سازی در افغانستان را به 

ی به ملت ها و روابط و همبستگی ملی را نیز آسیب پذیر ساخته است. بنابراین؛ نمی توان با چنین مقوله

ف سازی دست یافت. دولت افغانستان برای رسیدن به همبستگی و هماهنگی می بایست در جهت تضعی

میت دادن و نادیده گرفتن ویژگیهای سنتی حرکت نماید. و اقدامات جدیدی را برای نهادینه کردن و رس

ر کشور ه نماد ها دارزش ها و ویژگیهای فرا قومی، مذهبی و زبانی و همین طور وحدت بخشیدن به حوز

 اتخاذ نماید. 

 نتیجه گیری:

واند تملت سازی نقش تعیین کننده ای در صلح، رفاه و شگوفایی یک کشور دارد، ملت سازی می      

ردد. در گباعث همبستگی درونی و بسیج منابع و تواناییهای جامعه جهت رسیدن به منافع ملی و توسعه 

اسیونالیسم ها و موانع اصلی ملت سازی را با استفاده از مفهوم ناین مقاله نخست سعی کردیم که چالش 

ی تشخیص بدهیم. بعد با نظریه نقصان عقالنیت میشل کروزویه به بررسی و آسیب شناسی ملت ساز

ه پرداخته و سرانجام به چگونگی دست یابی و جستوجوی رهیافت های ملت سازی این بحث را خاتم

 دادیم. 
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ابستگی به یک جموعه از نماد ها و باور های اشاره دارد که احساس تعلق، خودی و وناسیونالیسم به م    

کلیشه ها و  جامعه مدنی را به وجود می آورد. نماد های که در جامعه افغانی وجود دارد بیشتر در قالب

از  واندتسنت های قومی معنا پیدا می کند و مورد پذیرش و مقبولیت بخشی از مردم قرار دارد و نمی 

انه های اعتبار گسترده و ملی برخوردار باشند. نماد های چون؛ نام کشور، واحد پول، سرود ملی، نش

ان تحمیل شده افتخاری، نام گذاری ها، شخصیت های ملی، زبان و... همه به گونه اجباری بر مردم افغانست

نزد اقوام  عث ایجاد حساسیتاند. از همین جهت در بسیاری مواقع موجودیت و نام گرفتن از آنها حتی با

توجه به ساختار  دیگر نیز می شود. باورها شامل اعتقادات دینی، مذهبی و قوم مداری می شود. افغانستان با

منی امتنوع قومی و مذهبی اش همیشه در معرض آسیب بوده است. به سخن دیگر اکثریت جنگ ها و نا 

 به یکدیگر بوده است. های داخلی محصول پندار ها و نوع نگاه آنها نسبت

اختیم. از نظر در بخش دیگر از مقاله به تحلیل مسایل ملت سازی با مالحظه نظریه میشل کروزویه پرد     

ردم افغانستان مکروزویه نهاد ها و ساختار های موجود انعکاس از رفتار های افراد جامعه می باشد. و چون 

راین نمی توانند انند رفتار های عقالنی داشته با شند، بناببه دلیل سنتی بودن و وابستگیهای قومی نمی تو

ویج و گسترش ساختار های عقالنی و کار آمد ایجاد نمایند. از همین جهت برای ملت سازی ما نیاز مند تر

 رفتار های عقالنی به جای رفتار های معطوف به احساسات هستیم. 

روند ملت سازی، با در نظر داشت چالش ها و آسیب و سرانجام به دنبال رفیافت ها و چگونگی تحقق     

های موجود، به دو بعد از ساختار و محتوای دولت رسیدیم. به عبارتی ملت سازی با کیفیت، کارکرد و 

نوع حکومت رابطه مستقیم و معنادار دارد؛ یعنی همانطوریکه برای ملت سازی به تغییرات و دگرگونیهای 

اجتماعی مبادرت می ورزیم، تغییرات مشابه)از نظر دموکراتیک بودن( و در نمادها، فرهنگ و ارزشهای 
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همزمان را در ساختار دولت به وجود می آوریم. ملت سازی مستلزم تحقق جامعه مدنی و حکومت 

جامعه مدنی به شهروندان فعال، با انگیزه، خالق، مسؤول، قانون مدار و دموکراتیک در افغانستان است. 

شهروندی و منافع ملی اشاره دارد و منظور از حکومت دموکراتیک، ساختار های کارآمد، آگاه از تکالیف 

 عقالنی و قانون مند و کارگزاران مسلکی، متعهد و پاسخگو می باشد. 
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 اعاده دادرسی احکام کیفری در 

 حقوق افغانستان و ایران                     
  ؛محمد یحیی پناهی

 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی             
 چکیده:

این مقاله به بررسی اعاده دادرسی احکام کیفری در حقوق افغانستان و ایران پرداخته است. باوجود تمام 

گذار شود. قانوندهند گاه اشتباهات و خطایی در آرای آنان مشاهده میدقت نظرهایی که قضات انجام می

ینی نموده است تا اشخاص بتوانند بکارهایی را پیشحل برای احکام مخالف اصول و قوانین، راهدر مقام راه

 به آرا مذکور اعتراض نماید.

میعاد اعاده دادرسی، موارد  هدف این مقاله یافتن خألها وجوه اشتراک و افتراق طرق اعاده دادرسی،

 تجدیدنظرخواهی را در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران بررسی هست.

مقایسه ماده به ماده قوانین افغانستان و ایران در مورد  ای وصورت کتابخانهروش تحقیق در این مقاله به

 نهاد اعاده دادرسی است.

اعاده دادرسی در افغانستان تحت عنوان ))تجدیدنظر(( آمده است. در حقوق ایران اعاده دادرسی به دو 

 ولی در پذیرد.نحو عام )از طریق دیوان عالی کشور( و خاص )از طریق رئیس قوه قضاییه( صورت می

همچنین در نظام  گیرد.ستره محکمه( اعاده دادرسی صورت می) افغانستان فقط توسط دادگاه عالی کشور

حقوقی ایران برای اعاده دادرسی مقید و محدود به زمان خاص نیست، اما در نظام حقوقی افغانستان برای 

عدالت قضایی که این خود یک ضعف و خالف  شده استاعاده دادرسی زمان مشخصی در نظر گرفته

در ایران اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه محدود به مصادیق مصرح و خاصی نبوده، بلکه  است.
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این موضوع در نظام حقوقی ایران یک  تابع یک ضابطه عام است و آن خالف شرع بین بودن حکم است.

بطی حکمی خالف خدا است که مصادیق خالف شرع بین کدام موارد است و تحت چه شرایط و ضوا

 شود.ای شدن اعاده دادرسی میکه این موضوع باعث سلیقه شرع بین است

 واژگان کلیدی: تجدیدنظر، احکام کیفری، اعتراض، اعاده دادرسی، دادگاه عالی

 مقدمه:

ورد نهاد اعاده مانگیزه و هدف ارائه این تحقیق شناخت بیشتر از هر دو نظام حقوقی افغانستان و ایران در 

شود توسط قوانین شکلی به زیرا حقوق و تکالیفی که در قوانین ماهوی در نظر گرفته می درسی است.دا

ذشت گو اگر چنانچه حکمی برخالف عدالت و انصاف صادرشده باشد حتی بعد  رسد.منصه ظهور می

اخت نشچندین سال از تطبیق حکم، فرصت دوباره برای احقاق حق برای متضرر وجود داشته باشد. بنا 

هر نظام حقوقی قاعدتاً نکات حسن  کند که به این هدف برسیم.ما کمک می تر نهاد اعاده دادرسی بهدقیق

توانیم با آن نکات آشنا شویم، این مهم مرا بر آن ها بهتر میهایی دارد که با مقایسه در نظامو کمبودی

نهاد  ٔ  مینهی ایران و افغانستان درزداشت که این سؤال را مطرح کنم وجوه اشتراک و افتراق نظام حقوق

توان جهت اصالح قوانین و چه نکات مثبتی را می اعاده دادرسی در نظام عدالت کیفری چگونه است؛

کننده به اعاده دادرسی، فرضیه تحقیق بر این است که در موارد مبانی اعاده دادرسی، نهاد رسیدگی یافت.

های کلی دارند که رخواست دارند...؛ در دو نظام شباهتموارد اعاده دادرسی، اشخاصی که صالحیت د

 شود.های آشکاری مالحظه میالبته در بعضی موارد تفاوت
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 گفتار اول. مفاهیم

 :اعاده در لغت به معنای بازگرداندن، چیزی را از جای خود باز  مفهوم لغوی اعاده دادرسی

معانی به داد کسی رسیدن، به  گرفتن و دوباره سخن گفتن و دادرسی به گردانیدن، از سر

بر این اساس اعاده دادرسی به معنای  1محاکمه( آمده است.) دادخواهی دادخواه رسیدگی کردن

 2دوباره انجام دادن و تجدید کردن دادرسی است.

 :در اصطالح حقوقی هر تجدید دادرسی را اعاده دادرسی  مفهوم اصالحی اعاده دادرسی

ای انجام گویند بلکه اعاده دادرسی نوع خاصی از دادرسی مجدد است که با شرایط ویژهنمی

اعاده دادرسی عبارت است از رسیدگی مجدد به )) شود. در تعریف اعاده دادرسی آمده استمی

واسطه اشتباهی که بدان نسبت نماید؛ ولی بهیدا میتر که اعتبار امر مختوم را پدالیل حکم محکوم

ها معتقدند که این تعریف کامل نیست؛ چراکه به بعضی 3شود.((دهند تقاضای بطالن آن میمی

طورکلی شاید این تصور را برای خواننده پیش آورد که نوع اشتباه اشاره ندارد و ذکر اشتباه به

که اعاده دادرسی اشتباه ل اعاده دادرسی است درحالیهر نوع اشتباه اعم حکمی یا موضوعی قاب

نوعی از )گوید: )تعریف اعاده دادرسی می ماهوی موردنظر است. دکتر جعفری لنگرودی نیز در

موجب آن ذینفع در دعوا از دادگاه بدوی یا دادگاه استیناف که در العاده که بهدادرسی فوق

کند که در حکم خود درخواست میرسیدگی پژوهشی حکم بدوی را نقض کرده است 

اعاده دادرسی )دارد: )ترین تعریف از دکتر مفاخری است که بیان میتجدیدنظر کند.(( کامل

راه ویژه عنوان یکحکم محکومیت قطعی دادگاه کیفری بهکیفری از رسیدگی ماهوی مجدد به

پس از تطبیق  شکایت از حکم جزایی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره
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درخواست تجدیدنظرخواهی با یکی یا چند مورد از موارد منحصر آن و تجویز محاکمه جدید 

عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی و صدور از جانب دیوان عالی کشور و ارجاع به دادگاه هم

 4علیه یا اشخاص ذیصالح قانونی.((رأی جدید به درخواست محکوم

 اعتراض بعد از قطعیت حکم() گفتار دوم: اعاده دادرسی

عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، با وسیله آن دادگاه دیگری هماعاده دادرسی روشی است که به

بار دیگر به اتهام شخصی که در مورد او حکم قطعی صادرشده، رسیدگی موافقتت دیوان عالی کشور، یک

ای مجازات موضوع حکم، مانع اعتراض به آن ترین ویژگی اعاده دادرسی این است که اجرنماید. مهممی

تواند از طریق اعاده دادرسی و علیه میدر چینیم فرضی، محکوم حکم و درخواست اعاده دادرسی نیست.

گناهی خود، از تحمل مجازات تکمیلی و تبعی رهایی یافته و با رفع محکومیت از خود حیثیت اثبات بی

های ناشی از اجرای مجازات ناروا و در صورت امکان خسارت رفته خویش را در جامعه بازیابدازدست

 5را مطالبه نماید.

 اعاده دادرسی در حقوق ایران .1

توان با آن خواستار رسیدگی مجدد به اصوالً بعد از قطعیت حکم، مفاد آن الزم اجرا است و دیگر نمی

موجب قانون هنگام صدور به که در. وقتی1شود: پرونده شد. حکم نیز در سه مورد قطعی محسوب می

شده است، یعنی ، تعیین1392ق.آ.د.ک  427 اعتراض باشد. مصادیق چنین حکمی در مادهقطعی و غیرقابل

که میزان یا جمع حکم دادگاه در جرائم تعزیری درجه هشت و در جرائم مستلزم دیه یا ارش، درصورتی

اعتراض بوده، ولی در ظرف م در هنگام صدور قابلکه حک. وقتی2دهم دیه کامل باشد؛ ها کمتر از یکآن

که حکم در هنگام . وقتی3مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده و به همین دلیل، قطعی شده است؛ 
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اعتراض بوده و ظرف مهلت مقرر نیز به آن اعتراض صورت گرفته و در مرجع صالح رسیدگی صدور قابل

گردد و برای آن اعتباری قائل کم، مفاد آن صحیح فرض میپس از قطعیت ح 6و حکم آن صادر ده است.

گیرد به نام ای شکل میشوند که مانع رسیدگی مجدد به موضوع مورد حکم است و درنتیجه قاعدهمی

گیرد فرضی ترتیب شکل میاینای که بهحال، قاعدهقاعده اعتبار امر مختوم یا قاعده قضیه محکوم بها. بااین

انی برای رسیدگی قضایی به اختالف طرفین باشد و ممکن است دالیل روشنی بر نادرست بیش نیست تا پای

منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری بودن حکم به دلیل اشتباه قضایی وجود داشته باشد. در این حال به

خاص و  که بعد از قطعیت حکم نیز در مواردی شدهگناه از گذشته پذیرفتهاز به کیفر رسیدن متهم بی

شود، بتوان حکم را مورد اعتراض قرارداد العاده اعتراض به احکام نیز گفته میکه به آن موارد فوق استثنایی

 7و رسیدگی دوباره به پرونده را خواستار شد.

منظور جبران اشتباهات قضائی و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و همچنین تضییع باوجوداین، به

مداری  ال بردن ضریب اطمینان به دستگاه قضایی با شعار عدالت محوری و کرامتحقوق شهروندان و با

شود حتی بعد از قطعیت حکم العاده اعتراض به احکام گفته میها طرف فوقدر مواردی معینی که به آن

قنن متوان اعتراض نمود و رسیدگی دوباره به پرونده را تقاضا نمود. بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز می

یا خالف  در مقررات مختلف ناظر به آیین دادرسی همواره دغدغه جلوگیری از اجرای احکام خالف قانون

 شرع را داشته است.

دیگر، در حال عبارتحکم بعد از قطعیت آن، از طریق درخواست اعاده دادرسی ممکن است. بهاعتراض به

وناگون اعتراض به احکام، به طریق مشخص های گحاضر و در پی تصویب قوانین مختلف و آزمودن راه

قطعی گردیده وجود دارد و آن ))اعاده دادرسی((  ای که حکم آن صادر وبرای رسیدگی دوباره به پرونده
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پذیر است، حال آنجا که پیمودن این مسیر و اعاده دادرسی نسبت به پرونده از دو راه امکاناست. درعین

شور و دیگری از طریق موافقت رئیس قوه قضائیه، در اینجا موارد را یکی از طریق موافقت دیوان عالی ک

کنیم: یکی اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور که از گذشته در دو قسمت متفاوت بررسی می

الف( و دیگری اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه قضاییه که اخیراً در قوانین ) وجود داشته است

 8ب(.) ستشده ابینیپیش

 الف: اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور

عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی با موافقت موجب آن دادگاه همای است که بهالعادهاعاده روش فوق

 نماید.بار به آن رسیدگی قطعی شده مجدداً رسیدگی میدیوان عالی کشور به دعوایی که یک

بنابراین، ازآنجاکه  در محاکم، دیوان عالی کشور است؛ صحیح قوانینعام نظارت بر اجرای  مرجع اصلی و

ای برای درخواست از این مرجع جهت موافقت با حکم از گذشته عنوان وسیلهاین شکل از اعتراض به

شده است، از آن به اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به پرونده مطرح بوده و در ق.آ.د.ک نیز همچنان حفظ

عرض دادگاه صادرکننده حکم وسیله آن دادگاه همدیم. این شیوه، روشی است که بهکیفری عام یادکر

بار دیگر به اتهام شخصی که در مورد او حکم قطعی صادرشده قطعی با موافقت دیوان عالی کشور، یک

ترین ویژگی اعاده دادرسی این است که اجرای مجازات موضوع حکم، مهم 9نماید.است، رسیدگی می

علیه اعتراض به آن حکم مانع درخواست رسیدگی دوباره به آن پرونده نیست. در چنین فرضی، محکوممانع 

 گناهی خویش، از تحمل مجازات تکمیلی و تبعی رهایی یافتهتواند از طریق اعاده دادرسی و اثبات بیمی

اجرای مجازات و با رفع انگ محکومیت از حیثیت خود دفاع کند و در صورت امکان، خسارت ناشی از 

 ناروا را مطالبه نماید.
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 رئیس قوه قضایه() ب: اعاده دادرسی از طریق خاص

قوه  اعاده دادرسی از طریق رئیس 1392 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 477بر اساس ماده 

از  که رئیس قوه قضائیه را قطعی صادره از هر یکدرصورتی) موجب این مادهگیرد. بهقضائیه صورت می

الی کشور مراجع قضایی را خالف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان ع

قطعی  ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص میابد رسیدگی و رأی

ض و رسیدگی شده، رأی قطعی قبلی را نقصادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا برخالف شرع اعالم

رای قطعی آ -1 نمایند. تبصرهآورند و رأی مقتضی صادر میعمل می مجدد اعم از شکلی و ماهوی به

ی نیروهای مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضای

رای شعب دیوان آ -2 صرهتب مسلح، دادگاه تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اخالف است.

ضائیه توسط رئیس قوه ق عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه اگر

 خالف شرع بین تشخص داده شود، مشمول احکام این ماده است.

 توجه:نکات قابل 

نه دیوان عالی کشور، تواند اعاده دادرسی نسبت به یک پرونده را تجویز کند، در اینجا مرجعی که می .1

 زمان خاصی نیست.بلکه رئیس قوه قضائیه است. این تجویز یا درخواست آن، مقید به مهلت یا مدت

شرط قطعیت(، هب) اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه، محدود به احکام نبوده و هر حکم یا قراری، .2

ا نظامی صادرشده باشد و یا از سوی ینقالب ها یا دادسراهای عمومی و ااعم از اینکه از سوی دادگاه

 تواند، موضوع بررسی و تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد.شوراهای حل اختالف و یا دیوان عالی کشور می
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برخالف اعاده دادرسی از طریق دیوان کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به  .3

ع یک ضابطه عام است: رأی خالف بیّن شرع باشد. منظور از مصادیق مصرح و خاصی نبوده، بلکه تاب

که حکم دادگاه  قدری روشن باشند.خالف بیّن شرع این است که احکام شرع در خصوص موضوع به

، چنین حکمی خالف مسلمات فقهی 1392 ق.آ.د.ک 482ها دیده شود. به تعبیر ماده آشکارا برخالف آن

 .10است

تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضاییه است، اما قاعدتاً رئیس قوه تشخیص خالف بیّن شرع و  .4

شود، اطالع قضاییه از مفاد همه احکام و قرارهایی که در مراجع قضایی و غیر قضایی کشور صادر می

طور منطقی، مانعی وجود ندارد که وی از طریق اصحاب دعوی در جریان صدور حکمی ندارد. پس به

رگرفته و اختیار ویژه خود را اعمال نماید. این اختیار ویژه به این جهت برای او خالف بیّن شرع قرا

 11شده که در مراجع قضایی و غیر قضایی، هیچ رأی خالف شرعی اجرا نشود.شناخته

در ماده فوق، همچون اعاده دادرسی از طریق دیوان کشور، تنها جواز اعاده دادرسی برای رئیس قوه  .5

 مورخ 538 ه است، نه نقض حکم، بنابراین، با استظهار به رأی وحدت رویه شمارهشدقضائیه شناخته

تواند توان گفت که رئیس قوه قضاییه پس از تجویز اعاده دادرسی، نمی( می2 نکته ،476 )ماده 1/8/1369

 12حکم مورد درخواست اعاده را نقض کند.

 آثار تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه

وظیفه ق.آ.د.ک دادستان کل یکی از مقاماتی است که هرگاه در راستای انجام 477ماده  3تبصره موجب به

تواند با ذکر مستندات از خودرأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خالف شرع بیّن تشخیص دهد، می

، 94 اصالحیقانون مزبور  293 موجب مادهرئیس قوه قضائیه اعمال مزبور را بخواهد. عالوه بر این به
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هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه )شده است که: )بینیپیش

سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را و امور محجورین و غایب االثر بی

( به رئیس قوه 477) ال مادهطور مستدل مراتب را جهت اعمخالف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به

خواهی دادستان کل کشور است که کند.(( این ماده به نحوی درصدد احیای فرجامقضاییه اعالم می

ای از قانون اصالح پاره 19( همچنین ماده 1291) ( ق.آ.د.ک434( مکرر و )430) ازاین موجب موادپیش

هرگاه حکمی را که قابل فرجام نیست و مخالف قوانین دادگستری به دادستان کل اختیار داده بودند تا 

 13قانون است برای حفظ قانونی در مورد آن تقاضای رسیدگی فرجامی کند.

شده باشد اجرای حکم تا صدور اعاده دادرسی پذیرفته 477 هرگاه...طبق ماده)) ق.آ.د.ک 478ی طبق ماده

و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب  ین اخذ نشدهافتد و چنانچه از متهم تأمحکم مجدد به تعویق می

نماید. کند، تأمین الزم را اخذ مینباشد، دادگاه که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می

 لب حیات یا سایر مجازات بدنی باشد، شعبه زات ساکه مجازات مندرج در حکم، از نوع مجادرصورتی

دستور  اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا،خاص( دیوان عالی کشور با وصول تقاضای )

 دهد((توقف اجرای حکم را می

ترتیب تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، دارای تمام آثار تجدیدنظرخواهی است. اینبه

از  یعنی اعتراض به استناد خالف بین شرع بودن در صورت پذیرش ازجمله این آثار، اثر تعلیقی است؛

 14شود.سوی رئیس قوه قضائیه باعث توقیف اجرای حکم تا صدور حکم می

اعدام، قصاص نفس و رجم( و سایر مجازات ) لب حیات شدت و اهمیت مجازات ساهمچنان با توجه به

بر احتیاط به اصل فوق استثنا وارد  گذار بناوقمع بنا قانونشالق، قطع یا قصاص عضو( و حکم قلع) بدنی
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محض وصول تقاضای اعاده دادرسی، دستور اجرای مود است که در این موارد، شعبه دیوان بهو مقرر ن

و در سایر مجازات یعنی مجازات غیر بدنی نظیر زندان و جزای نقدی، اصل بر این  حکم را صادر نماید؛

ورد(، اجزای حکم قطعی پس از تجویز اعاده دادرسی )توسط دیوان یا رئیس قوه قضائیه حسب م است که

افتد و دلیل آن نیز احتمال نقض حکم در رسیدگی بعدی است. ماده فوق در این زمینه از به تعویق می

))تعویق(( اجرای حکم سخن گفته و آن در صورتی است که اجرای آن هنوز شروع نشده باشد. اگر 

رای آن به تعویق شده و در جریان اجاری آن، اعاده دادرسی تجویز گردد، ))ادامه اجاجرای حکم شروع

 15گردد((.)اجرای آن متوقف می) ترافتد(( یا به بیان سادهمی

 جهات اعاده دادرسی در ایران

ها اعم از طعی دادگاهدرخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت ق)) ق.آ.د.ک 474ی طبق ماده

 شود((پذیرفته میاشد در موارد زیر بشده باشد یا نشده آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته

 بودن وی محرز گردد.سی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زندهک -الف

ای باشد که نتوان بیش از گونهتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم بهاچند نفر به  -ب

 یک مرتکب برای آن قائل شد.

موجب حکمی از مرجعی قضائی خصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز بهش -پ

گناهی یکی که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بیطوریشده باشد، بهبه علت انتساب همان جرم محکوم

 از آنان احراز گردد.

 رباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شودد -ت

 گواهان، مبنای حکم بوده است.ر دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع د -ث



 

 بلندای اندیشه    1396دهم، بهار و تابستانشماره نهم و سال هفتم،  فصلنامه علمی دانشجویی،

 
 

72 
 

 

کم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات حپس از صدور  -ج

 علیه یا عدم تقصیر وی باشد.گناهی محکومبی

 مل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.ع -چ

 ماده:توجه این نکات قابل

توانیم آن را اعاده دادرسی عام بنامیم، فقط نسبت به که می اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور .1

مقدمات دادسرا  رو، تصمیماتشود. ازاینپذیر است و در مورد قرارها پذیرفته نمی))احکام(( امکان

تقاضای اعاده دادرسی قرار گیرند. تواند مورد ها نمیو قرارهای صادرشده توسط دادگاه طورکلیبه

ده باشد، مانی که حکم قطعی نش ))قطعی(( بودن حکم نیز شرط اولیه درخواست اعاده دادرسی است و تاز

 امکان چنین درخواستی نسبت به آن وجود ندارد.

رفته طعی پذی)محکومیت(( ق) اصوالً و با توجه به صدور ماده فوق که اعاده دادرسی را نسبت به احکام .2

شود که اعاده است و با توجه به اشخاصی که مطابق ماده بعد حق این درخواست رادارند. معلوم می

 م برائت.حکم محکومیت است نه حکای برای اعتراض بهدادرسی از طریق دیوان کشور وسیله

اعدام علیه، اتمام مدت حبس، وصول تمام مبلغ جزای نقدی، زدن تمام ضربات شالق بر بدن محکوم .3

 طورکلی اجرای کامل مندرج در حکم، مانع از درخواست و قبول اعاده دادرسی نیست.او و به

ختوم جزایی ماعاده دادرسی، طریقی استثنایی برای رسیدگی مجدد به پرونده و نقض قاعده اعتبار امر  .4

حکم دادگاه را مطرح هت بتوان تقاضای اعاده دادرسی نسبها میاست. به همین دلیل جهاتی که به استناد آن

 اند.شدهنون مشخصطور حصری در قانمود، جهات و دالیلی خاصی هستند که به
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بودن وی محرز دربند ))الف((، منظور از عبارت ))کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده .5

، برای درخواست اعاده بنابراین بودن مقتول موردادعا در تاریخ ادعاشده برای قتل است؛گردد((، زنده

 16علیه در تاریخ درخواست نیز همچنان زنده باشد.دادرسی و قبول آن الزم نیست که محکوم

که مقتول مطابق نظریه شوند درحالی. در مورد بند ))ب((، مثالً سه نفر به اتهام شرکت در قتل محکوم می6

همه  درخواست اعاده دادرسی برای پزشک قانونی فقط با یک ضربه قتل رسیده است. در این بند، حق

 متهمین محفوظ است.

ها یکی باشد و از دو . دربند ))پ(( در این بند لزومًا باید دو حکم وجود داشته باشد که موضوع آن7

گناه معلوم باشد اعاده دادرسی تنها به بدیهی است که اگر دربند فرد بی مرجع مختلف نیز صادرشده باشد.

علیه، حق درخواست گناه است، هر دو محکومیک از دو نفر بیا اگر معلوم نشود کدامام او اختصاص دارد؛

 17اعاده دادرسی دارند.

هان، مبنای . در مورد بند ))ت((، در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع گوا8

 نخستین بوده است. حکم

ذکر است حقوقی قوه قضائیه قابل اداره 4985/7-82/7/15 . در مورد بند ))ج(( نظریه مشورتی شماره9

علیه گردد، ابراز گناهی محکومکه مطابق آن: ))منظور مقنن از ارائه دالیل جدیدی که موجب اثبات بی

علیه و سلب اتهام جرم انتسابی گناهی محکومهرگونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بی

دوی یا موجود نبوده و یا بعداً حادث و بوجه این دالیل در مرحله رسیدگی هیچکه بهطوریوی باشد، به

صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در شود، نه اینکه این دالیل بهظاهر می

 علیه بوده، لیکن ارائه نشده باشد.((دسترس محکوم



 

 بلندای اندیشه    1396دهم، بهار و تابستانشماره نهم و سال هفتم،  فصلنامه علمی دانشجویی،

 
 

74 
 

 

رر قانونی )مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقکه ). عبارت قسمت دوم بند ))چ(( مبنی بر این10

ر تعدد باشد((، در صورتی مجوز درخواست اعاده دادرسی است که دادگاه بود وجود کیفیات مشددِ نظی

 جرم، مجازات متهم را بیشتر از میزان مقرر قانون تعیین کرده باشد.

شده است، بینیپیش 1392زات اسالمی وسیله قانون مجا. به موارد فوق باید مورد دیگری را نیز که به11

اعتباری سوگندهایی که در مقام قسامه ادا شده یا عدول این قانون، در مورد کشف بی 346افزود در ماده 

سوگند خوردگان، بعد از صدور حکم، آمده است: ))اگر پس از صدور حکم، بطالن همه یا برخی از 

ز روی علم نبودن سوگند برای دادگاه صادرکننده حکم سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا ا

 18ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است((

 متقاضیان اعاده دادرسی:

 اشخاص زیر حق اعاده دادرسی دارند: 475ی موجب مادهبه

 علیه، همسر و وراثعلیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوممحکوم -الف

 قانونی و وصی او؛

 دادستان کل کشور؛ -ب

 دادستان مجری حکم -ج

علیه یک از جهات سقوط دعوی عمومی و مانع ادامه تعقیب کیفری به بااینکه اصوالً فوت متهم یا محکوم

فوت حکم علیه توسط همسر و  (، اما درخواست اعاده دادرسی پس از13 بند الف ماده) آیدشمار می

ای که محکومیت کیفری شخص، است تا امکان جبران اشتباهات قضایی و زدودن لکه شدهوارث او شناخته

که اعاده دادرسی از طریق و ازآنجایی حیثیت او و بازدادگانش را آلوده نموده است، وجود داشته باشد.
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حکم محکومیت است، نه حکم برائت، باوجود شناسایی حق شاکی ای برای اعتراض بهدیوان کشور وسیله

، 19صوصی برای تجدیدنظرخواهی با فرجام، علی اطالق حتی از حکم برائت متهم قبل از قطعیت آنخ

نشده است و نام وی در میان کسانی که حق چنین حقی در قالب درخواست اعاده دادرسی برای او شناخته

ان نیز با چنین درخواستی رادارند قرار نگرفته است. شناسایی حق درخواست اعاده دادرسی برای دادست

گناهی توجه به وظیفه ذاتی او مبنی بر حفظ حقوق عامه قابل توجیه است و جامعه محکوم شدن هیچ بی

دیگر، اگر بیانترتیب، تقاضای اعاده دادرسی از شاکی یا وکیل وی پذیرفته نیست. بهاینتابد. بهرا برنمی

علیه تلقی و تقاضای عنوان محکومبهتواند حکم بر برائت متهم صادر گردد، شاکی در این خصوص نمی

 20اعاده دادرسی نماید.

 مهلت و هزینه درخواست اعاده دادرسی

رسد رئیس قوه قضائیه و مقامات مندرج در ای آن به نظر میق.آ.د.ک و تبصره 477با استفاده از مفاد ماده 

عالوه چون از به ستند.ماده مذکور در خصوص اعمال این ماده مقید به رعایت مهلت معینی نی 3تبصره 

مرجع تشخیص خالف بین شرع رئیس قوه قضائیه بوده و تجویز  1392 ق.آ.د.مصوب 477طرفی در ماده 

اعاده دادرسی نیز با مشارالیه است و از طرف دیگر با توجه به عدم ذکر هزینه دادرسی اعمال این ماده در 

قضائیه در خصوص تعرفه خدمات قضائی  رئیس قوه 17/1/1393مورخ  100/1953/9000 بخشنامه شماره

لذا درخواست رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا 

 21رئیس دادگستری استان از رئیس قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی مقید به هزینه دادرسی نیست.

 . اعاده دادرسی در نظام حقوقی افغانستان2
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زمانی که محکمه  واژه تجدیدنظر معادل حقوقی اعاده دادرسی در ایران است. ر نظام حقوقی افغانستاند

تنها احترام آن بر اصحاب یا طرفین دعوا، بلکه در مورد یک دعوای جزایی، حکم خود را صادر نمود، نه

آن قناعت ندارد، طرفی که از حکم صادره محکمه ناراضی بوده و به  برای خود قاضی نیز الزم است.

 شده است، اعتراض خود را به محکمه فوقانی ارائه نماید؛بینیها و وسایلی که در قانون پیشتواند از راهمی

و محکمه صادرکننده حکم این حق را ندارد که به دلیل اعتراض طرفین دعوی دوباره قضیه را مورد 

 22رسیدگی قرار دهد.

آید و یک مرحله جدا از گانه محاکماتی نمیکه در مراحل سهمراحلی است  مرحله تجدیدنظر ازجمله

یل جدا که مرحله تجدیدنظر به نسبت دال آید.وجود می مراحل محاکماتی است که در حاالت خاصی به

محاکم  یا به یا بررسی نگردیده باشد و به آن توجه صورت نگرفته باشد و اصالً در مراحل محاکماتی

علیه مؤثر الیل در روشن شدن حقیقت، واقعیت وتامین عدالت به نفع محکومتقدیم نشده باشد و این د

قوه قضائیه  بند پنجم ماده چهارم قانون تشکیل و صالحیت شود.باشد از موارد تجدیدنظر دانسته می

دارد: ))رسیدگی مجدد احکام قطعی و نهایی جمهوری اسالمی افغانستان تجدیدنظر را چنین تعریف می

 ساس ظهور دالیل جدید مطابق احکام قانون است.((محاکم به ا

 اعاده دادرسی() جهات تجدیدنظر

ظر بین قانون تشکیالت و صالحیت قوه قضائیه تفاوت بین موارد تجدیدن 34موارد تجدیدنظر در ماده 

ر ضمن موارد تجدیدنظر در قضایای جزایی د قضایای جزایی و قضایای مدنی، حقوق عامه گذاشته است.

 اند از:آت جزایی عبارت قانون اجرا 282ماده متذکره و ماده حکم 
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در احوال ذیل صورت  23های قطعی محاکم در قضایای جنجه و جنایتدرخواست تجدیدنظر بر فیصله

 گیرد:می

علیه قرارگرفته وبعدا شخصی که قتل او ادعاشده، زنده پیدا که متهم در جرم قتل، محکومدرصورتی-1

 شود.

ز آن شخص دیگر به اتهام ابه اتهام ارتکاب یک جرم یک شخص محکوم گردیده وبعدا صورتی که -2

کی از یارتکاب عین جرم محکوم گردد و در بین هر دو حکم چنان تناقض موجود باشد که از آن برائت 

 علیه ثابت گردد.دو محکوم

ق احکام قانون به جزا دروغ( مطاب) ت یا گزارش زورکه شهود یا اهل خبره به اتهام شهادرصورتید-3

و یا در  یا به تزویر سندی که حین رسیدگی به دعوی تقدیم شده، فیصله صادرشده باشد محکوم گردند و

ارش جرائم حدود شاهد با رضایت کامل از شهادت خویش عدول نماید، مشروط بر اینکه شهادت یا گز

 مذکور در صدور حکم مؤثر باشد.

ی به فیصله صادره محکمه مدنی بنا یافته و فیصله محکمه مدنی باطل که فیصله محکمه جزائدرصورتی-4

 گردیده باشد.

 که بعد از فیصله قطعی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دالیلی تقدیم گردد که در وقت محاکمهدرصورتی-5

 ده بتواند.علیه منجر شمعلوم نبوده و یا به محکمه ارائه نشده باشد و این وقایع و دالیل به برائت محکوم

علیه ابالغ نه گردیده که در ختم جلسه قضائی حکم صادره مطابق احکام این قانون به محکومدرحالی-6

 باشد.

 علیه حق حضور به محکمه و حق دفاع داده نه شده باشد.که در جریان محاکمه به محکومدرصورتی-7
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 دارد:قانون تشکیالت و صالحیت قوه قضائیه بیان می 34ماده 

 دهد:های نهائی و قطعی محاکم را در حاالت آتی مورد تجدیدنظر قرار میای عالی ستره محکمه فیصلهشور

 

 در قضایای جزائی:

د دارد، حقایقی که به اساس آن حکم استوار بوده با حقایقی که در فیصله جزایی نهایی دیگر وجو .1

 مطابقت نداشته باشد.

مه مدنی باشد و حکم محک صادره از یک محکمه مدنی بنا یافته. در حالتی که حکم جزایی بر یک حکم 2

 مذکور ملغی شود.

وقت محاکمه  . در حالتی که بعد از حکم جزایی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقی تقدیم گردد که در3

 علیه را ثابت سازد.معلوم نبود و ممکن است این واقعه یا اوراق برائت محکوم

 بره درخیا بعضی اعمال غیرقانونی شهود یا اهل  دروغ( تزویر مستند و) ت زور. در حالتی که شهاد4

 قضایای جزایی ظاهر گردد.

کننده رخ بدهد که عدم علیه قرار گیرد، عناصر جدید داللت. در حالتی که متهم در جرم قتل محکوم5

 وقوع شخص را ثابت نماید.

اضر می متهم صادر یا اینکه در محاکمه حق ح. هرگاه حکم در ختم جریان محاکمه بدون آگاهی رس6

لت عدم عشدن به وی داده نشده که درنتیجه آن از حق انتخاب وکیل مدافع محروم گردیده و یا اینکه 

صورت روشن و واقعی معلوم نبوده و یا اینکه محکمه به این امر متوجه نگردیده علیه بهحضور محکوم

 باشد.
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 دادرسی(:اعاده ) متقاضیان تجدیدنظر

 :1392 آت جزایی افغانستان مصوب قانون اجرا 283مطابق ماده 

علیه یا نماینده قانونی او و در لوی ثارنوال( و محکوم) ق.ا.ج دادستان کل 282در احوال مندرج ماده  .1

 خواست نمایند.توانند تجدیدنظر را درعلیه میصورت نقص اهلیت یا وفات، اقارب محکوم

ثارنوال( باشد، ) این ماده غیر از دادستان 1کننده تجدیدنظر مندرج فقره رخواستکه د. درصورتی2

که تجدیدنظر بر آن مطالبه شده و  یصلهفشوند. در این درخواست، درخواست به لوی ثارنوالی تقدیم می

 گردد.دالیل تجدیدنظر ذکر می

ودش یا ظر اعم از اینکه طرف خلوی ثارنوال( نظر خود را توأم با درخواست تجدیدن) . دادستان کل3

ستره ) رشخص دیگری باشد و دالیلی که مطالبه تجدیدنظر به آن استناد گردیده، به دادگاه عالی کشو

 نماید.محکمه( تقدیم می

ن به اصلت آ ( روز از تاریخ مو30) لوی ثارنوال( درخواست تجدیدنظر در خالل مدت) . داستان کل4

 نماید.تقدیم میدادگاه عالی )ستره محکمه( 

از این حکم  تنفیذ مجازات اعدام گردد.. درخواست تجدیدنظر مانع تنفیذ فیصله مورد اعتراض نمی5

 مستثنا است.

شده است قانون تشکیالت و صالحیت قوه قضائیه، مدت تجدیدنظرخواهی سه ماه تعیین 36بر اساس ماده 

کم حشخاص حقیقی و حکمی از تاریخ اخبار و این میعاد در قضایای مدنی و جزائی و تجارتی بین ا

 قضایای حقوق عامه )دعوی بین اشخاص و دولت( و قضایای که به ضرر صغار نهایی سه ماه است.

 است. ها زمان مشخص نشدهیافته باشد، از این حکم مستثنا است یعنی برای آنانجام
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در قضیه قتل شخص دیگری به برای مثال: شخصی  قضایای جزائی برخالف عدالت است، این میعاد در

ه سال از حکم، شخص مقتول زنده شناخته گردد و بعد از سپری شدن سبیست سال حبس محکوم می

شود؛ بناُ بعد از سپری شدن سه ماه تجدیدنظر در فرضیه متذکره اگرچه قانون یکی از موارد می

دت تجدیدنظرخواهی سپردی گردیده؛ تجدیدنظرخواهی را زنده پیدا شدن مقتول دانسته اما به دلیل اینکه م

بنابراین برای تجدیدنظر قضایای  تواند؛ که این امربر خالف عدالت است.تجدیدنظر صورت گرفته نمی

فرضیه فوق حتی بعد از سه سال  کند که درجزایی تعیین مدت منطقی نیست. منطق عدالت ایجاب می

 24باید فیصله محکمه تجدیدنظر شود.

 اعاده دادرسی() آت تجدیدنظر اجرا

قرار  ستره محکمه( مطابق احکام قانون، مورد رسیدگی) درخواست تجدیدنظر از طرف دادگاه عالی .1

 گیرد.می

تواند مجدداً به اساس عین دالیل قبلی علیه نمیکه درخواست تجدیدنظر رد گردد، محکومدرصورتی

 تقاضای تجدیدنظر را نماید.

دگی قضیه را تعیین و حداقل ر پذیرفته شود، ستره محکمه تاریخ رسیکه درخواست تجدیدنظدرصورتی .3

ثارنوالی( ابالغ ) علیه یا نماینده قانونی وی و اداره دادستانیروز قبل از شروع جلسه، آن را به محکوم 10

دارند در جلسه رسیدگی تجدیدنظر حضور علیه یا نماینده قانونی وی حقو محکوم لوی ثارنوال نماید.می

 افته و نظریات شانرا ابراز نمایند.ی

شده را در حکم مؤثر بداند، فیصله را نقض که ستره محکمه، اعتراض را تائید و دالیل ارائهدرصورتی .4

 نماید.و حکم را صادر می



 

 بلندای اندیشه    1396دهم، بهار و تابستانشماره نهم و سال هفتم،  فصلنامه علمی دانشجویی،

 
 

81 
 

 

تواند کند میشده ایجاب بررسی بیشتر را میکه نزد سترِ محکمه ثابت گردد که دالیل ارائه. درصورتی5

 توأم با هدایت الزم به محکمه حاکمه تحتانی، ارجاع نماید.قضیه را 

علیه علیه به اساس حکم جدید برائت حاصل نماید حکم به اعاده آنچه محکومکه محکومدرصورتی .6

علیه وفات نموده باشد، شود. در این حالت، هرگاه محکوممکلف به پرداخت آن گردیده بود، نیز صادر می

 ق.ا.ج( 284 ماده) گیردرثه او تعلق میوجه قابل اعاده به و

گذار از این مطلب غافل نبوده و یکی از آثار تجدیدنظرخواهی اعاده حیثیت تجدیدنظرخواه است. قانون

دگی قرار ق.ا.ج هرگاه درخواست تحت رسی 285 به اساس ماده این موضوع را نیز مدنظر قرار داده است.

هرگاه حکم  نماید.علیه متوفی حکم صادر میداده و در صورت اثبات برائت به اعاده حیثیت محکوم

های همگانی قبالً نشر شده باشد و درنتیجه تجدیدنظر به برائت وی حکم صادر محکومیت متهم در رسانه

گانی ائت وی را به مصرف دولت در همان رسانه های همدادستانی( مکلف است حکم بر) شود، ثانوالی

 قانون جراحت جزایی( 286 ماده) نشر نماید

گیرد طور که قبالً اشاره شد، طبق اساسات، تجدیدنظرخواهی همیشه به نفع متهم صورت میهرچند همان

رگاه درخواست )ه.)کرده استق.ا.ج اشاره 287 اما مقنن از باب احتیاط بیشتر، بر این نکته در ماده

علیه صورت گرفته باشد وی به جزای شدیدتر از جزای که به آن محکوم گردیده، تجدیدنظر به نفع محکوم

 تواند.((شده نمیمحکوم

 دارد:آت جزایی بیان می قانون اجرا 288 رعایت احکام قانون اصول محاکمات مدنی ماده

ابع تضوعات مالی حق العبدی ناشی از جرم آت به احکام صادره در مو موارد تجدیدنظر و طرز اجرا

 م قانون اصول محاکمات مدنی مباشد.احکا
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 گیری:نتیجه

دهد که اعاده دادرسی که در نظام حقوقی افغانستان به آن تجدیدنظرخواهی بندی این تحقیق نشان میجمع

 عاده دادرسیکننده به امرجع رسیدگی های فراوانی دارند.میگویند با نظام حقوقی ایران شباهت

دیوان  ودادگاه عالی( در نظام عدالت کیفری افغانستان ) تجدیدنظرخواهی( شورای عالی ستره محکمه)

صورت خاص عالی کشور در ایران است. همچنین در نظام عدالت کیفری ایران ریس قوه قضائیه نیز به

رئیس قوه  ی خاص توسطکه در افغانستان رسیدگ ها است؛مرجع صدور حکم اعاده دادرسی در پرونده

شود. ها صادر میقضائیه وجود ندارد بلکه توسط نهاد دادگاه عالی کشور حکم اعاده دادرسی در پرونده

(، صرف در ایران) تجدیدنظرخواهی( به درخواست دادستان کل، دادستان اجرای حکم) اعاده دادرسی

مهلت اعاده دادرسی در افغانستان سه ماه  د.گیردر هر دو نظام صورت می علیه یا نماینده قانونی اومحکوم

 دهد.شان مینکه این نکته خأل نظام عدالت کیفری افغانستان را  و در ایران محدودیت زمانی وجود ندارد

 موارد اعاده دادرسی در هر دو نظام بسیار مشابه است.

 

 منابع و پی نوشت ها:

 ( 906 ص ،1364، 6 عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید )تهران، امیرکبیر، ج 1

 رفت.های حقوقی تحت عنوان))اعاده محاکمه(( بکار می در قوانین و نوشتهاین اصطالح قبالً  2

 166( ص 1342تهران، دانشگاه تهران، ج سوم،) هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، 3

 6 ص 1381شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران،جزا و جرم مفاخری، فاضل، اعاده دادرسی کیفری، ارشد 4

تهران، سامان ) عباس، امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، جزایری، سید 5

 307 ص( 1394دانش، ج چهارم،

نمود: العاده اعتراض به احکام معرفی میخواهی و اعاده دادرسی را طرف فوقبر این اساس، حقوقدانان، فرجام 6

 168 تا 147 ، سس1332دانشگاه تهران، ،2 ج تهران، آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد هدایتی،
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 (24ص  ،2 ج تهران، جنگل،) جوانمرد، بهروز، آیین دادرسی کیفری 7

 101 ص ،2 ج( 1394، 27 چ شهر دانش،) خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، 8

 102 ص همان، 9

مگر  شود.جهت پذیرفته نمی شود، دیگر اعاده دادرسی از هماننسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می 10

از  بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر 477 اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده

 جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادرشده باشد.

 440 ( ص1393، 1 چ تهران، شهر دانش،) ری،ها در قانون آیین دادرسی کیفخالقی، علی، نکته 11

 441 ص همان، 12

 91، ص 1 ( ج1394، 1 چ تهران، میزان،) طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری 13

 261 ، ص2 ( ج1394،2 چ تهران، جنگل،) جوانمرد، بهروز، آیین دادرسی کیفری، 14

 444 ص همان، ها در قانون آیین دادرسی کیفری،علی، نکته خالقی، 15

 433 ص ها در قانون آیین دادرسی کیفری، همان،خالقی، علی، نکته 16

 245 ص جوانمرد، بهروز، همان، 17

 435 همان، ص خالقی، علی، 18

 1392 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 433 ماده 19

 248 ص جوانمرد، بهروز، همان، 20

 261 ص همان، 21

 326 ص رسولی، محمد اشرف، همان، 22

 جنایت جرمی است که مرتکب آن به اعدام یا حبس دوام و حبس طویل محکوم گردد. ق.ج.ا: 24 ماده 23

ز سه هزار ق.ج.ا: جنحه جرمی است که مرتکب آن به حبس بیش از سه ماه الی پنج سال یا جزای نقدی بی ا 25 ماده

 افغانی محکوم گردد.

زای نقدی ج( ساعت الی سه ماه یا 24) آن به حبس ازقباحت جرمی است که مرتکب  قانون جزای افغانستان: 26 ماده

 الی سه هزار افغانی محکوم کردد.

 280 ص 1394(2 چ حامد رسالت، کابل،) آت و محاکمات جزایی اصول اجرا ظریف، علم استانکزی، محمد 24
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 اصل قانونیت مجازات  یتاریختحوالت 
 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی؛ محمدکاظم مهدی یار

 چکیده

، بل از ارتکاب آنقمجازات تمام جرائم در قانون،   بینییشعبارت از پ ،هااصل قانونیت مجازات

ایران باستان  ،ها در حقوق دوران باستان، مخصوصاً در حقوق یونان، رم، افغانستاناصل قانونیت مجازات

اصل  ینا یهاسالم جلوهدین یهود و ا مخصوصاً ،اما در ادیان آسمانی؛ ، گنگ ونا پیدا بودهالنهرینینو ب

 قلمداد کرد. ،هاها را اصل قانونیت مجازاتتوان در عصر کنونی آن جلوهخورد که میبه نظر می

 .ادیان آسمانی، یونان، رومموضوعه،  حقوق مجازات، اصل قانونیتواژگان کلیدی: 

 مقدمه 

است جهت  اییلهحقوقی، وس اهیمها، در کناری سایر مفاصل قانونیت مجازات ،در عصر کنونی

اما  ها.لجام زدن بر قدرت فرمان روایان مستبد و دسترسی شهروندان به حقوق و حمایت قانون از آن

اند. برخوردار بوده حدومرزییدور، بنا بر شهادت تاریخ، حاکم یا فرمان روا، از قدرت ب یهادرگذشته

شدند و الهی را قائل می وراندند، بر خویشتن مقام تقدس میها حکم از انسان یافرمان روایان که بر پاره

شده عنوان قانون و مشمول قداست پنداشته میدادند بهآنچه فرمان می ؛خواندندخدا می یگاهخود را در جا

به  ؛دانستندخدایان می ییدعنوان رسم مقدس و مورد تأاست. به گونه مثال یونان دور باستان قانون را به

از ظلم و استبداد  ؛اکم بودافغانستان باستان نیز این وضعیت ح ایران و النهرینینهمین ترتیب در رم قدیم، ب

برداران و مطیعان خویش تحت عنوان حاکم برحق و مستحق جایگاه تقدس که این حاکمان بر حق فرمان

 دل تاریخ لبریز است. در داشتند، روا می
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عدالت و سعی در  ، ارفاق و رأفت، قسط وهایفشان، جانهایهرماناز جانب دیگر، تاریخ از ق

توان از یمکند که تدوین قوانین جهت فراهم آوردن نظم و انضباط، مبارزه علیه استبداد نیز روایت می

 پیامبران الهی حضرت عیسی)ع(، موسی)ع( ... حضرت محمد)ص( یاد آورد شد.

ف خدای که از طر ،است یداکردهدیان آسمانی معنی پدر ا ،هادر حقیقت اصل قانونیت مجازات

ین مقدس اسالم در دکه دین یهود و  ،شده استمتعال)ج( برای پیامبران و رسوالن برحق او فرو فرستاده

 در ادیان آسمانی مخصوصاً  ،هات مجازاتند. اصل قانونیندامی یرها، آن را اصل انکارناپذتطبیق مجازات

 د.نباشرا دارا می اییژهاهمیت و ،اسالم

ان در حقوق دور ،هاتحقیق هذا در پی این است که دریابد سرنوشت اصل قانونیت مجازات

 ،هااصل قانونیت مجازات چگونه بوده؟ وضعیت النهرینینباستان مخصوصاً رم، یونان، ایران، افغانستان، و ب

لوی آن از چه قرار است؟ در په در قوانین مدون جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ایران

، چه چیزی را با خود در این مورد آورده یارعن تمامکننده عدالت، آییو خلق أعنوان منشادیان آسمانی به

 است.؟

ها، در ایام باستان به دلیل استبداد حاکمان دانیم سرنوشت اصل قانونیت مجازاتچنانچه که می

ها مراجعه کنیم، بیشتر آن اریخچه پیدایش اصل قانونیت مجازاتاگر به ت، وقت، گنگ و ناپیدا بوده است

 اشناخته بوده است.نداند، بنا براین اصل مذکور در دوران ایام باستان را مربوط به قرن هیجده و بعدازآن می

از زمان پیدایش قانون مدون رو  ،یراناها در حقوق افغانستان و وضعیت اصل قانونیت مجازات

به همین ترتیب،  گذاران کشورهای متذکره قرارگرفته است.یعنی بیشتر موردتوجه قانون ؛به بهبود است

 ،توانیمها را در ادیان آسمانی جستجو کنیم نیز متن صریح دریافت کرده نمیاگر اصل قانونیت مجازات

 صورت ضمنی بر وجود اصل مذکور، قناعت کنیم.مگر اینکه از مطالعه متون دینی به
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شده و تالش شده است که بیشتر برمصادق که انجام یاخانهبه شیوه کتاب این تحقیق 

عنوان اصل قانونیت ها، متکی باشد و لو اینکه صراحتاً آن را بهاصل قانونیت مجازات ایییدکنندهتأ

 ها نپذیرفته باشد. مجازات

 در عنوانکه  یها پرداخته، طوربه بررسی اصل قانونیت مجازات عنواناین مقاله درطی چهار 

چهارم  عنوانانی و سوم ادیان آسمعنوان النهرین دوم قوانین بین عنواننخست حقوق یونان ورم قدیم، 

 حقوق ایران و افغانستان باستان.

 اصل قانونیت در یونان و رم باستان

 ها در یونان باستانصل قانونیت مجازاتا -الف 

صورت مشخص چیزی در ها بهمجازاتحقوق یونان باستان در خصوص اصل قانونی بودن 

 1ها در این حقوق سخن برانیمتوانیم با صراحت از اصل قانونی بودن مجازاتبطن خود نداشته و نمی

نیم کصورت اندک احساس میگذاری یونان قدیم بهاما از مطالعه درالبالی تاریخ، در مورد قانون

صورت ظاهری مجرمین، وجود داشته هرچند بهکه باألخره قانون و محاکمی در قسمت مجازات کردن 

گیری قانون دریونان قدیم و درج اند. برای روشن شدن بحث و شکلجستههم که شده به آن تمسک می

 اندازیم.انت میدور ها، نگاه مختصری به تاریخ ویلضمنی اصل قانونی مجازات

آداب  آوری عرف ومقدس، جمععنوان رسم ای تقدس قانون بهدر یونان قدیم، قانون سه مرحله»

گذاری و گذاران مانند زالئوکوس، خارونداس، دراکون و سولون، ایجاد مجلس قانونمردم توسط قانون

که عرف و آداب مردم به شکل  خارج کردن قانون، از دایره تقدس دینی را سپری کرده است. از زمانی

توان از دخیل شدن قصد وجود آمد. می مین بهالیحه قانونی تدوین گردید، تغییرات نیز در محاکمه مجر

جای مسئولیت مشترک ارتکاب جرم، جایگزین شدن مسئولیت فردی به و نیت مجرمین در
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های قانونی دولت تبدیل شد(یادآور شد. درآتن قوانین زیر نظارت های شخصی به مجازاتخانوادگی)انتقام

کس حق نداشت که حکمی ازآن هیچشد، پسمییک کمیته به زبان ساده نوشته و در ایوان شاه نصب 

 .  2«خارج از آن را صادر کند. در آتن تفاوت بین قوانین مدنی و جزای نبوده است

ها را در به استناد حقوق اسالمی که در چهارده قرن پیش، اصل قانون بودن جرائم و مجازات 

قرن هجدهم میالدی هیچ اثری از اصل  های متفاوت و متعدد مورد تصریح قرار داده بود، تاقالب عبارت

شد. حتی در حقوق دوران رنسانس نیز سوابقی از این اصل یافت های حقوقی یافت نمیمذکور در نظام

نشده است، بکاریا و منتسکیو در قرن هجدهم نخستین فیلسوفانی بودند که لزوم اصل قانونی بودن جرائم 

 . 3ها را مورد تأکید قراردادندو مجازات

در نظر شارمندان »کند. طوری بیان میاما ویل دورانت حال و وضع قانون را در یونان باستان این  

نامه آتن، اقبالی است آتن، قانون روح شهر، مایه سعادت و قدرت آن است. بهترین دلیل بر شایستگی قانون

ویل دورانت از  همچنان در تاریخ« که سایر کشورهای یونان در اخذ قسمت اعظم آن نشان دادند.

در اینجا، برای نخستین بار در تاریخ جهان، حکم قانون رواست نه حکم مردم، »شده که نقل 4ایسوکراتس

میلیون مردم آن فرمانرواست.  تا زمانی که امپراتوری آتن برقرار است، قوانین آتن بر سرتاسر امپراتوری و دو

درست است که قانون وجود 5«واحد وجود ندارد پس، هرگز در یونان یک نظام قضایی ثابت وولی ازآن

اند، اما اصل داشته و حتی بعضی از رفتارها را جرم انگاری کرده و در برابر آن مجازاتی را نیز تعین نموده

 ها در دوران قدیم ناشناخته بود.قانونیت مجازات

فتد، چون عالوه بر آنکه اندرت اتفاق میقتل در یونان به» چنانچه که در تاریخ ویل دورانت آمده  

شود، حتی اگر قانون قاتل را قصاص نکند، وحشت جنایت است اهانت به مقدسات دینی نیز محسوب می

در یونان قدیم اعتقاد بر این امر وجود داشت، تازمانیکه 6«ای همچنان به قوت خود باقی است.انتقام قبیله
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که مقتول د. بنا براین باید انتقام گرفته شود و درصورتیکنانتقام مقتول گرفته نشود روح او آرامش پیدا نمی

 7کرد تا انتقام بگیرد.پسر نداشت که انتقام بگیرد این حق به دولت انتقال پیدا می

در قرن پنجم باوجود که قانون وجود داشته است، اما هنوز در شرایط خاص قصاص مستقیم 

توانسته که خودش بدون حکم مربوط بوده و می وجود داشته و فراتر از قانون به قضاوت شخص متضرر

قانون قصاص را انجام بدهد. چنانچه اگر مردی ببیند که بین زن، یا مادر، یا رفیقِ یا خواهر، یا دخترش با 

مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، حق دارد که آن مرد را به قتل برساند. از طرف دیگر در مورد 

ز روی عمد یا غیر عمد باشد باید قاتل به کیفر برسد، چون قاتل خاک شهر را قتل آمده است که اگر ا

شده. از طرف دیگر اگر مقتول پیش آلوده ساخته است و مراسم تطهیر به نحوی دردناک و سخت انجام می

 8از آنکه بمیرد، قاتل را بخشوده باشد، مجازات او دیگر ممکن نیست.

ل از میالد دراگون، قانون جدید را وضع کرد. اما بازهم قب 620به همین ترتیب در حدود سال 

هم باید قاتل به شهر قاتالن  وضعیت زیاد تغیر نکرد. بلکه فقط آتش انتقام کمی فروکش نمود. اما هنوز

گرفتند، حتی اگر راندند و اموال او را میبرد در غیر آن مردم قبیله، قاتل را از شهر خود بیرون میپناه می

 9گرفت.رساند، آن حیوان در اختیار مجنی علیه قرار میدیگری آسیب می حیوان به

وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی بنابراین در حقوق دول باستانی، در حقوق قرون        

ها دلخواه و مجازات»المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که ضرب شود. یکدر این خصوص دیده نمی

این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت « خودسرانه است

اند؛ به همین علت هم در ایام گذشته و حتی تا نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده

رمین اواخر قرن هجدهم، در کلیه ممالک دنیا حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مج

حفظ » یا « اجراء عدالت»دادند که تحت عنوانتابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان به خودها اجازه می
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دانند محکوم نمایند. اند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میمقصرین را به هر نحو که مایل« نظم

بسا ر از خود عمل ارتکابی بود. چهتتر و خشنمراتب ظالمانهافتاد که اجرای عدالت، بهاغلب اتفاق می

های مختصر خاطر جرائم کوچکی چون سرقت بسا سرهایی که بهگناه در این راه جان باختند و چهافراد بی

 10گرفتبادرفت. این سفاکی ها همه بنام عدالت انجام می اهمیت بهو کم

 ها در حقوق رم قدیمقانونیت مجازات اصل-ب 

وسطی در بینی کرده است. در دوران قرونمورد جرائم جنایی پیشحقوق رم این اصلی را در 

ها را خطاب به قضات و مردم های سلطنتی و منشورهای رسمی و حکومتی، جرائم و مجازاتاروپا، فرمان

اند. لیکن باز بودن راه توسل به اصل قیاس در امور کیفری، به قضات این امکان کردهبینی میتعیین و پیش

شد، با قیاس به جرائم ها یا منشورهای حکومتی جرم تلقی نمیموجب فرمانتا اعمالی را که به دادرا می

 11دلخواه تعقیب و مجازات کنندهای مصرحه، بهو مجازات

حقوق رم قدیم آغاز کنیم ناگزیر  ها دربرای اینکه بتوانیم بحثی در مورد اصل قانونیت مجازات

گذاری قانون بزنیم. متکی به روایت تاریخ، اولین جلوه دوره قانون گیریتاریخی شکل باید سری به سیر

گانه در مورد های که در الواح دوازدهقبل از میالداست.اولین سرنخ 449-451حقوق روم، بین سالهای 

گانه رم خورد این است که برخی از رفتارهای اجتماعی در الواح دوازدهها به چشم میجرم و مجازات

ای شماره هشت شده است. چنانچه در لوحهمجازات در نظر گرفته شده و برای آنم شناختهباستان، جر

سارقی که حین سرقت شبانه کشته شود قتل او قانوناً مجاز » در مورد سارق چنین نگاشته شده است: 

 12«مال حق دارد او را بکشد.است و هرگاه در روز روشن دزد از خود دفاع کند صاحب
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آمیز مجسم شده ها ریشه در آداب رم باستان داشته و به چهره خشونتن مجازاتهرچند که ای 

گانه وازدهاست. ولی امتیاز که نگارنده قائل هست این است که در قالب قانون مدون و در بطن الواح د

 شده است.تصریح

شخصی ) قاقاند از جریمه نقدی، استرشده عبارتبینیگانه پیشهای که در الواح دوازدهمجازات

رشوه، شکستن  اعدام و قصاص هست. چنانچه اگر شخص جرائم مانند قذف، را برده خود قرار دادن(،

قسم، سرقت محصوالت زراعتی، اتالف غالت همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذای 

رزندی پدری خود را دیگری، کشتن ناگهانی و اجتماع شبانه برای ایجاد فتنه دارای مجازات اعدام و اگر ف

شده این است که برای بینیگانه پیششد. جرائم نقدی که در الواح دوازدهکشت به آب انداخته میمی

شخص آزاد دو برابر عبد جریمه مقررشده است. در جای دیگر تذکر رفته است که اگر کسی عمداً و از 

ازوانش بسته چوب زده واو را بسوزاند. ای را آتش زند، باید بروی شرارت، عمارت یا خرمن مجاور خانه

حال حق استیناف برای شده، درعینبینیهای سخت گیرانه ای پیشگانه باوجود که مجازاتالواح دوازده در

تواند بجای اعدام از رم خارج شود. بنابرهمین سبب علیه میمحکومین به اعدام نیز وجود دارد و محکوم

 13گردید.ندرت اجرا میما بهباوجود حکم اعدام در حقوق رم، ا

جویی خصوصی از مجرم به موارد خاصی ازجمله قتل و سرقت شبانه گانه، انتقامدر الواح دوازده

اما در مورد قصاص  تواند شخصاً درصدد تطبیق عدالت اقدام کند؛محدودشده است و مجنی علیه نمی

شود حقوق رم مخصوصاً الواح عضو، انتقام جوی خصوصی حفظ و پابرجاست. چنانچه که دیده می

تا در صورت  گانه یک سری موارد را در قانون مکتوب کرده و در دسترس همگان قرار داده استدوازده

بینی نماید، که این خود یک گام تواند عواقب آن را نیز پیشکه افراد موارد مندرج قانون را نقض کند می

 14باشد. حقوق رم باستان میها در خوب برای حمایت از اصل قانونیت مجازات
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شده باشد تا باالی مجرم اعمال ها در قانون تذکر دادهبا توجه به مفهوم اصل فوق که مجازات   

اصالح بزهکار، »دهد ها از دید مربیان یونانی که همان دیدگاه رومیان را انعکاس میشود، اهداف مجازات

بوده و بسا از  15«یشتر برای باقی مردم با امحای بزهکاراناخطار به دیگران، یا اینکه فراهم آوردن امنیت ب

توان گفت که اصل قانونیت به گونه ضمنی نحوی می شده است بهها نیز در قانون درج و تصریحمجازات

 گانه انعکاس یافته است.و نسبی در الواح دوازده

 مو، لیپیت ایشتار و اشنونان -اصل قانونیت مجازاتهادرقانون اور

قبل از میالد وجود داشته است که ازلحاظ  2095تا  2112های بین سال نمو در -اور قانون

نامه مذکور رفتارهای مانند: آمده است. قانوندستترین قانونی است که تاحال بهقدامت، قدیمی

فرمانی مجازات مرگ برای قتل، جرائم جنسی، ازدواج، جراحات جسمانی و مسئله تعیین دیه، نا

 این ردگان، شهادت دروغ و جرائم کشاورزی... را جرم انگاری نموده است. درو سرکشی ب

اشناخته و نعنوان یک اصل مستقل ها بهنامه هرچند تذکری در مورد قانونیت مجازاتقانون

ها، زمانی باالی مرتکب جرم توان پذیرفت که مجازاتبه شکل از اشکال می بیگانه است اما

نامه شخص مذکور عمل خالف قانون را انجام داده باشد. در قانونگردیده است که تطبیق می

هم جزای حبس و  مذکور در برخی موارد جزای سلب حیات برای مرتکب و در برخی موارد

مثال متذکر عنوانتوان مواردی را بهمی بینی گردیده است که در ذیلگاهی جزای نقدی نیز پیش

 شد:

 شخص را خواهند کشت. ها آناگر کسی مرتکب قتل شود، آن -1

 ها را خواهند کشت.شکنی کند آناگر کسی قانون -2
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 شکل نقره توزین و 15اگر کسی )دیگری را( حبس نماید، زندانی خواهند شد و مبلغ  -3

 تسلیم خواهد کرد.

ند، اگر کسی به حقوق دیگری تجاوز نماید و همسر باکره مرد جوانی را ازاله بکارت ک -4

 خواهند کشت.ها مرد متجاوز را آن

 شکل نقره توزین و تسلیم خواهد کرد. 10اگر کسی پای شخص دیگری قطع کند، -5

شکل نقره توزین و تسلیم خواهند  60اگر کسی استخوان شخص دیگری با چماق بشکند، -6

 کرد.

 16شکل نقره توزین و تسلیم خواهند کرد. 40اگر شخصی بینی شخصی دیگری را قطع کند، -7

نامه اشنونا شته و قانونوجود دا 1924- 1934لیپیت ایشتار در سالهای نامهبه همین ترتیب قانون

بینی حیث پیش حاکمیت داشته است که هردو از 1770که از معاصران حکومت حمورابی است در سالهای 

اگر کسی دختری »الً در قانون لیپیت اشتارآمده: نمو دارد. مث-ها مشابهت نزدیک به قانون اورمجازات

گر اشکل نقره توزین و تسلیم کندو  30را مضروب کند و باعث سقط جنین شود او باید شخصی دیگر 

اگر »ت که و یا در جای دیگری از قانون لیپیت اشتار آمده اس« آن دختر بمیرد آن شخص کشته خواهدشد.

نرساند،  اثبات کسی، بدون دلیل، شخص دیگری را به امری متهم کند که به آن دانا نیست، و آن اتهام را به

 «مجازات او مجازات همان موردی است که اتهام آن را وارد کرده است.

نمو و لیپیت اشتار تدوین گردیده است -نامه اشنونا که در سالهای بعد از قانون اورقانون

بینی نموده است. مثالً در قانون اشنونا چنین آمده است ها را شبیه به دو قانون ماقبل از خود پیشمجازات

شکل نقره توزین و تسلیم خواهد کرد. ویا اگر کسی  20اگر کسی انگشت شخص دیگری را قطع کند،  که
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شکل نقره توزین و تسلیم خواهد  10در جریان منازعه هرگونه صدمات را به شخص دیگر وارد آورد، 

 کرد.

توان ا مینمو، لیپیت اشتار و اشنون -نامه اورشده در قانونبینیهای پیشبا توجه به مجازات

گردیده است. ولی ناشناخته طوری ضمنی مراعات میگفت که اصل قانونیت مجازات به

 17بوده است.

 ادیان آسمانی 

 در دین یهود هااصل قانونیت مجازات -الف

ها موردتوجه است، پیدایش ترین موردی که ازنظر اصل قانونی بودن مجازاتدر دوران کهن، مهم

د این را بافروغ بیشتری پذیرفته و تحت یک نظم خاص قرار داده است. شایادیانی است که این اصل 

ها، یکسان نباشد. اما اصل قانونی بودن در شریعت آسمانی با مفهوم کنونی از اصل قانونی بودن مجازات

 تحسین و توجه است.طورقطع قابلشناخت این اصل در آن دوران به

های ازجمله کتاب و شدهنازلحضرت موسی )ع(  تورات کتابی است که از جانب خداوند به 

باشد. یعنی به این مقدس الهی است که بر عالوه قواعد اخالقی و اجتماعی، دارای قواعد کیفری نیز می

مفهوم که در تورات برای بعضی از اعمال و رفتارها مجازات تعیین شده است و به اصطالح معمول 

. مقررات کیفری در تورات مربوط به دوره بعد از مبعوث امروزی که جرم انگاری صورت گرفته است

 نوع دودر تورات جرائم به   18شدن حضرت موسی)ع( به پیامبری و خروج قوم اسرائیل از مصر است.

خدا بستگی دارد که کیفر آن اخروی است و نوع دوم به حقوق  حقبهاست . یک نوع از جرائم  شدهمیتقس

 19افراد بستگی دارد و کیفر آن دنیوی است
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اند، یا امرند یا نهی. یعنی برای ارتکاب یا پرهیز از احکام که در کتاب تورات درج گردیده  

رد. ولی برعکس هیچ گذاری کیفری به کاربمنظور قانونتوان بهاند. همه نواهی را میارتکاب عملی خاص

باشد الزاماً باید به منطوق آن تر هرکجا حکمیتوان از او امر استنباط کرد. یا به عبارت سادهنهی را نمی

فقط برای جرائم کننده نهعمل شود و مفهوم مخالف در شریعت موسی حجیت ندارد. مقررات نهی

است و نیز حتی برای جرائمی که با جریمه مستوجب اعدام بلکه حتی برای جرائمی که مجازاتشان تازیانه 

  20اند الزم استنقدی قابل مجازات

وه این درست نیست که به شی با توجه به این خصوصیت که قانون کیفری باید صریح باشد و

 قیاس و یا روشی دیگری چنان موسع در نظر گرفته شود که جرائم دیگری را مشمول گردد. 

شاهدانی که گواهی »کند: میالنی مثال را از کتاب مقدس نقل میدر همین زمینه آقای دکتر 

شده است فقط در صورتی باید اعدام شوند که خود گناهی مرتکب جرم مستوجب اعداماند انسانی بیداده

که او خواست با برادر خود عمل نماید با او طوریهنوز اعدام نشده باشد. زیرا مکتوب است که بهمتهم 

توان قیاس د انجام داده است. دومی را نمیتر با همنوع خوگونه که پیشار کنید و نه آنطور رفتهمان

شود؛ این باشد که اولویت از اولی استنباط کرد، ممکن است دلیل این احتیاط که ظاهراً افراطی معلوم می

تواند باشد، نمیتر مجازاتی موجه و مناسب اهمیتاگر مجازاتی که شریعت یهود وضع کرده، برای جرم کم

گذار الهی مناسب دانسته است که جرم برای جرم شدیدتر مجازات موجه و مناسبی باشد و اگر قانون

وجه به خود جرئت دهد که عمل هیچگذار بشری نباید بهپاافتاده را مجازات کند، قانونتر و پیشاهمیتکم

نوعی منطبق با عدم پذیرش تفسیر موسع این موضوع به« خدا را با منطق بشری تکمیل یا اصالح کند.

ها در توان گفت که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتقوانین کیفری در کیش یهود است. ازین بابت می

این دین، مورد تأکید قرارگرفته است. این قانون بودن محدود و دقیق در دورۀ تلمود یک سلسله مشکالت 
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حتی اگر رعایت اصل قانون بودن ممکن نباشد، اه اختیار داد تا وجود آورد. یعنی به دادگ را در عمل به

ها بلکه تنها به صالحدید دادگاهها را اعمال کنند. چنین ضمانت اجراهای فراتر از قانون، نهمجازات

آید، عصر که دست می طور نتیجه بهشدند. در اخیر اینگذاری کیفری صریح نیز اعمال میموجب قانونبه

ها با کرده با توجه به درجه رشد فکری، هنوز هم اصل قانونیت مجازات)ع( زندگی میحضرت موسی 

معروف است به قصاص نفس در مقابل نفس،  مفهوم عصر کنونی وجود نداشته. از جانب دیگر دین موسی

چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان و پا در مقابل پا، جرح در مقابل جرح و کوفتگی در برابر 

بود) هرگز  شدهشناختهکوفتگی در برابر کوفتگی اصل مهم مسئولیت فردی و شخصی جرم در تورات 

 21شوند.(فرزندان به سبب جرم پدران کشته نمی

طور پراکنده یک چنین مفهوم از کتاب مقدس در توان گفت که به هر صورت بهاما می

شود که ظهور و نفوذ شود و ازاینجا دانسته میمیها از آن استنباط موردحمایت از اصل قانونیت مجازات

توان طور نمونه میبه  22های حقوقی جوامع کهن داشته است.تعالیم ادیان، به قطع تأثیرات مسلمی در نظام

 24یا زناکار البته کشته شود.23مواردی چندی از کتاب مقدس را یادآور شد. برای مثال قاتل البته کشته شود

 ، یا زنا نکن.25وضوح منع شده باشد )آزهارا( برای مثال قتل نکنا ارتکاب این عمل بهبلکه باید در ابتد

یده در کناری تورات انجیل نیز کتابی است که از طرف خداوند به حضرت عیسی)ع( نازل گرد

ها و جرائم چیزی را بیان نکرده، چنانچه دین حضرت عیسی مشهور بینی مجازاتاست. اما در قسمت پیش

است چشم در  شدهگفتهشما شنیدید که » کند.دین بخشش و در انجیل متنی است که بیان می است به

نکنید بلکه کسی  گویم در برابر بدی با بدی ایستادگیمقابل چشم، دندان در مقابل دندان اما من به شما می

 که یکسو  سیلی زد گونه چپ صورتتان را نیز در برابر او قرار دهید شماراکه گونه)صورت( راست 

 «را ربود، عبای خود را نیز برای او واگذار اتجامهخواست با تو مخاصمه و دشمنی کند و 
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ی به معنی لغو فسق و احکام قصاص نیست، پوشچشمالبته دعوت حضرت عیسی به گذشت و 

بود که شود. علت دیگر آن وجود امپراتوری نیرومند رم عنوان نیکوکاری و امر مستحب شمرده میبلکه به

ی حضرت هاهیتوصدانست. قطعاً سامان بخشیدن به جامعه و تنظیم احوال مردم و افراد را حق خود می

 26ی است.جوئانتقامکردن از  نظرصرفموسی به معنی 

 ها در دین اسالمنیت مجازاتاصل قانو -ب

خواهد بود که نگاهی  ها بهتربرای روشن شدن جایگاه دین مبین اسالم در مورد اصل قانونی بودن مجازات

علیه  گذرا بر وضعیت قبل از آن کرد. یعنی دوران که حکمرانان وقت از اعمال هیچ شکنجه و عذابی

زعم دنیای اروپا مجرمین کسانی بودند که شیطان در جلد که به کردند، در همان زمانیمتهمین کوتاهی نمی

ه شیاء از تعقیب جزایی در امان نبودند و ..... و یا به اطفال، حیوانات، اها النه کرده است، در آن موقع کآن

بل از بکاریا و توان گفت که دین مبین اسالم چهارده قرن قبل از این زمان و دوازده قرن قعبارت ساده می

ها را مورد تائید و حمایت قرار داده است. همچنان مکتب کالسیک، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

اصل قانونی  نیز پیوسته و مداوم و بدون اینکه حاکمان و قضات قدیم هیچ آشنایی با فقهای عظام اسالمی

ها داشته باشند این اصل را تحت عنوان قاعده قبح عقاب بالبیان موردقبول قرار بودن جرائم و مجازات

 نمودند.داده است و از آن دفاع می

 در قرآن کریم هااصل قانونیت مجازات -1 

ها ئم و مجازاتکه فوقاً در مورد قدامت حمایت دین مبین اسالم از اصل قانونیت جرا طوریهمان      

 شوم.ذکر نمودم بناء برای ثبوت ادعا خویش، آیات چندی از قرآن مجید را ذیالً یاد آور می

 27وما تورا رسول نفرستیم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد.  -1
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نکردیم جز به هنگامی معین ) هنگامی که از کتاب نازل شده برآن  ما هیچ ملک و ملتی را هالک -2

 28ملک و ملت، عدول شود(

کند مگر به آنچه داده است. مراد از این است که خداوند هیچ خداوند هیچ کس را تکلیف نمی  -3

 29کند، مگر اینکه قباحت آن عمل قبال اعالم شده باشد.کس را به واسطه عملی مجازات نمی

این آیه به طور غیر  30کند مگر به اندازه توانایی او.اوند هیچ کس را تکلیف نمیترجمه: خد -4

کند. چرا که اگر به شخصی قباحت ها را بیان میمستقیم دلیل اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

عمل بیان نشده باشد در وسع وی نیست که از آن آگاهی داشته باشد و بنا براین مجازات چنین 

 باشد.حیح نمیشخصی نیز ص

چه رسد شما را و چه عذر است شما را که از آنچه به نام خدا ذبح شده نمی خورید؟   -5

 31که آنچه برشما خوردنش حرام شده به تفصیل آمده است.درصورتی

بخورید   گوید که نا خوردنیها به تفصیل گفته شده. آنچه که نگفتیمدر آیه فوق به صراحت می

 گفته شد و آنچه را که نگفتیم مباح است.و به عبارت دیگر محرمات 

کند مگر آنکه موارد اجتناب و پرهیز را از پیش برایشان تشریح خداوند هیچ قومی را گمراه نمی  -6

 32کرده باشد.

 ست.ااین آیه نیز تائیدی است که بر اصل قانونی بودن که موارد ممنوع از قبل بیان شده 

که خداوند هیچ قوم غافل و جاهل را به هالکت نمی  این فرستادن پیامبران به خاطر این است  -7

 33ها اتمام حجت کرده باشد.رساند مگر اینکه قبال با آن
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وپروردگار تو اهل هیچ شهر و دیاری را تا در مرکز آن رسولی نفرستد که آیات ما را برآنها  -8

و بیدادگر تالوت کند، هرگز هالک نکند. ما هیچ دیاری را هالک نکنیم مگر آنکه اهلش ظالم 

 34باشند.

بگو ای پیغمبر در احکامی که به من وحی شده من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام  -9

باشد نمی یابم جز آنکه میته یا خون ریخته یا گوشت خون.... در این آیه نیز گفته شده است که 

 35هرچیزکه منع نشده است خوردنش حالل است.

ر وادی نزدیک دشمن به مکانی دور از شهر مدینه واقع شد بیاد آرید زمانی را که سپاه شما د  -10

که موفقیت و اتفاق خوشی خدا نصیب شما کرد و اگر این کار زار به وعده و قرار شما با دشمن 

مقرر می شد در وعده گاه از خوف و اندیشه در جنگ اختالف می کردید لیکن برای آنکه حکم 

وده اجرا سازد)شما را غلبه داد( تا هرکه هالک شدنی الزامی و قضائی حتمی را که خدا مقدر فرم

است بعد از اتمام حجت هالک شود و هرکه الیق حیات ابدی است با اتمام حجت به حیات 

 36ابد برسد.

 ها در سنتاصل قانونیت مجازات -2

به آن اکراه از امت من نه چیز برداشته شده است: اشتباه، فراموشی، آن چه که   37 فرماید:پیامبر می -اول 

شوند، آن چه را که توانایی انجام دادنش را ندارند، آن چه به آن مضطر شوند، حسد، فال بد زدن و 

 38  .های وسوسه انگیز درباره خلقت و آفرینش، تا زمانی که بر زبان جاری نشوداندیشه

لم نداشته دیگر آن عآنچه که مورد توجه است همان مواردی که بر زبان جاری نشده باشد و یا به عباره 

 د.رسانها را میشود که این خود همان مفهوم اصل قانونیت مجازاتباشد، مواخذه نمی

 39آنچه که خداوند آگاهی از آن را بر بندگان پوشیده داشته، از آنان برداشته شده است.: دوم
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 40سوم: مردم نسبت به آنچه که نمی دانند در گشایش اند.

 41است)حکمی ندارد( تا وقتی که در مورد آن نهی وارد گردد.چهارم: هر چیزی مطلق 

 42ترجمه: هرچیزی برای تو حالل است مگر این که یقین کنی حرام است. پنجم:

بر طبق این قاعده مادام که  دارد وها تاکید میششم: قاعده قبح عقاب بالبیان نیز بر اصل قانونیت مجازات

ات به مکلف ابالغ نشده، چنانچه شخصی مرتکب گردد مجازعملی توسط شرع نهی نگردیده و آن نهی 

 او عقال قبیح و زشت است.

 اصل قانونیت در حقوق ایران و افغانستان

 ها در ایران و افغانستان باستانصل قانونیت مجازاتا-الف

ستجوی جنخست به این سؤال باید پاسخ داد که چرا عنوان مشترک افغانستان و ایران باستان را جهت 

ها انتخاب نموده ام؟ پاسخ این سؤال مشترکات تاریخی ایران و افغانستان، در ایام صل قانونیت مجازاتا

م(  652 -مق 600باستان خواهد بود. چون در دوره تاریخی ایام باستان که در برگیرنده ای سال های ) 

حاصل گردیده  ی و حقوقی کهباشد، ایران و افغانستان دارای حکمروایان واحد بوده بناء تحوالت تاریخمی

صورت واحد درایام باستان دارد. بدین سبب خواستم که عنوان مشترک را جهت است، شأن افتخار را به

 پیش گیری از بحث تکراری تحت دو عنوان انتخاب نمایم.

شود. قوم مادها که آرایی نژاد بودند از آغاز تاریخ دوره باستان از به قدرت رسیدن مادها آغاز می     

کردند و نخستین حکمروایان هستند که بر سرزمین های ایران و افغانستان در ایام باستان حکومت می

ای در حل و فصل امور کشوری دارای نظام قضائی نه چندان منسجم را دارا بوده. اما بیشتر به شکل عشیره 

پرداختند. چیزیکه در این دوره تاریخی قابل توجه است همان عدل و دادی است که حکم روایان این می

 43جستند.سرزمین به آن توسل می
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زند، کوروش کبیر یکی از این سلسله، بعد از دوره مادها، سلسله هخامنشی بر اریکه قدرت تکیه می

سال قبل پس از فتح بابل و  2543دهد. کوروش منشوری را در حدود کیل میامپراطوری بزرگی را تش

باشد. اما در فرمان مذکور اشاره حدوداً قرن پنج قبل از میالد نوشته که از دیدگاه حقوقی درخور توجه می

ها نشده بلکه، منشور مذکور دارای یک نوع رویکرد حقوق بشری مشخص به اصل قانونیت مجازات

هرکس مسئول اعمال »البته در قسمت شخصی بودن مسئولیت کیفری اشاره نموده و بیان میداردباشد. می

باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد، خود می

مجازات برادری گناهکار و برعکس به کلی ممنوع است و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب 

  44«شود فقط مقصر باید مجازات گردد، نه دیگرانتقصیر می

بعد از کوروش کبیر، داریوش یکی دیگر از سلسله هخامنشی امپراطوری بزرگی را تاسیس می نماید، 

قوانینی را نیز برای نظم و نسق امور حکومتی به شکل فرمان صادر و در مرحله اجرا قرار می دهد. در این 

واردی را از فرامین داریوش که در قسمت رفتارهای جنائی صادر گردیده قسمت چه خوب است که م

است به مطالعه بگیریم. البته فرامین داریوش از لحاظ ماهوی شامل قانون قصاص بوده و این چنین دستور 

« من هرکسی را که دیگری را مجروح کرده باشد و به تناسب جراحت وارده مجازات می کنم»می دهد.

شود تناسب کیفر و مجازات را به خوبی تبین نموده است. اما در مقابل ین ماده قانون دیده میآنچه که در ا

هیچ مجرمی را برای گناهی که اول »در جای دیگر برای تضعیف آن، حکمی دیگری را صادر می نماید که

چک تر قطع بار مرتکب شده باشد نمی بایست کشت، کیفر خیانت به شاه یا دولت اعدام و کیفر جرائم کو

 45«دست و پا و یا در آوردن چشم بود

اما با وجود این هم شاهان هخامنشی هیچگاه محدود و مقید به فرمان و قوانین که خود صادر می کرد  

نبوده و در بسا موارد از آن سر باز می زد و بشکل دیگری توجیه می کرد. چنانچه نویسنده کتاب تاریخ 
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هنگامی که کمبوجیه برای نکاح با خواهر خود از قضات شاهی »دهد.  حقوق ایران، از هردوت گزارش می

نظر خواهی کرد، قضات گفتند که در هیچ قانونی، ازدواج خواهر به برادر اجازه نمی دهد. ولی قانونی 

بدین ترتیب « دیگری وجود دارد که مطابق آن پادشاه فارسی حق دارد هر کاری را که می خواهد بکند.

 46ی کاری خود انجام داده و از قانون به راحتی فرار می کردتوجیه های برا

بعد از دوره هخامنشی ها دوره ساسانیان آغاز می گردد. در این دوره جرائم به سه دسته جرم مذهبی، 

بینی نموده بود. بطور مثال. مجازات سیاسی و جرائم عمومی تقسیم و برای هریک مجازات را نیز پیش

اعدام، کیفر جنایات سیاسی مثل خیانت به شاه اعدام « داد، برگشتن از دین زرتشتیارت»جنایات دینی مثل 

و کیفر جنایات عمومی مثل قتل، تجاوزبه عنف، دزدی و اذیت و آزار رسانی به مردم، شکنجه و آزار بدنی 

شده یبینیا حبس و یا تازیانه و زنجیریا داغ و مثله، در صورت وجود عوامل مشدده همچنان اعدام پیش

 47بود

 ها در افغانستان معاصرصل قانونیت مجازاتا -ب

ها در قانون اساسی یک کشور و سایر قوانین نافذه، درحقیقت تبین تذکر اصل قانونیت مجازات

انونی دولت پا بندی کشورمزبور به قانون، و تعهد آن کشور در مورد مصؤن داشتن مردم از مداخالت غیرق

ها را در قوانین اساسی و سایر قوانین که حث ردپای اصل قانونیت مجازاتاست. بدین اساس در این مب

ر گرفته و قوانین در افغانستان زمانی نافذ بوده و بنا برتحوالت و دالیل که رخ داده غیر نافذ و ملغی قرا

 کنم.که هنوزهم نافذ است، جستجو می

شمسی تحت  1301حوت سال  10دراولین قانون اساسی که در زمان امان اهلل خان به تاریخ 

ها در ماده دهم آن به تصویب رسید.اصل قانونیت مجازات« نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان»عنوان

هیچ کس بدون امر شرعی و نظامات مقننه تحت توقیف گرفته و »....به این متن درج و نشر گردید که 
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خارج احکام شرع شریف و نظامات »است کهدر ماده بیست وچهارم نیز آمده « مجازات کرده نمیشود.

در حقیقت پس ازآن « شود.دولت که موافق احکام شرعی تنظیم یافته برای هیچ کس مجازات داده نمی

ها در سایر قوانین اساسی و عادی که بعدا به تصویب رسید، نفوذ پیدا کرد و بود که اصل قاونیت مجازات

های متفاوت درج و اعالم میداشتند که ازین اصل حمایت و  هرکدام به نحوی این اصل را در قالب متن

که به تاریخ « اصول اساسی که دولت علیه افغانستان»آن را در تمام موارد رعایت می کنند. به همین ترتیب 

هیچکس بدون امر شرعی و »... در دوره محمد نادرشاه به تصویب رسید، در ماده یازدهم 1310عقرب  8

خارج از احکام شرع شریف و »... و ماده نوزدهم« .شودمجازات نمیعه توقیف و اصولنامه های موضو

آنچه که در مورد حمایت اصل قانونیت « .شودمجازات داده نمیاصولنامه های دولت برای هیچکس 

ها در دوره امان اهلل و محمد نادرشاه درج و قید گردیده نشان میدهد که هردو با عین متن درج مجازات

 اساسی گردیده است.قانون 

شم و ش، در دوران محمد ظاهر شاه در ماده بیست و ش1343میزان  9اما قانون اساسی که در   

دوره محمد داود در ماده سی ام، و اصول اساسی جمهوری  1355حوت سال  5قانون اساسی که 

با عین  ده سی امبه تصویب رسید، در ما 1359حمل سال  25دموکراتیک افغانستان در دوره ببرک کارمل 

توان هیچکس را نمی»ها را پذیرفته و آن را چنین درج نموده اند. متن و مطالب قانونیت اصل مجازات

 مجازات نمود مگر برطبق حکم محکمه با صالحیت که بعد ازمحاکمه علنی و حضوری صادر گردیده

بل از ارتکاب فعل مورد اتهام گر مطابق به احکام قانونیکه قمتوان مجازات نمود باشد. هیچکس را نمی

 «  نافذ گردیده باشد. تعیین جزائی که مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد.

ش با یک تفاوت اندک که 1366قوس سال  9قانون اساسی کمونیستی دکتور نجیب اهلل مصوب

خته و آن را ها را به رسمیت شناها را قید نموده همچنان اصل قانونیت مجازاتتناسب جرم و مجازات
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توان مجازات هیچ کس را نمی»کند کهدرج قانون اساسی نموده است که در ماده چهلم آن چنین بیان می

و قانون « نمود، مگر به حکم محکمه، مطابق به احکام قانون و متناسب به جرمی که مرتکب شده است.

بان به تصویب رسید که بعد از سقوط حکومت طال 1382دلو سال 6اساسی که درزمان حامد کرزی در 

هیچ شخص را »فعال نیز نافذ است اصل مذکور را در ماده بیست و هفتم این چنین بیان نموده است

توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه باصالحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل نمی

ها با متن ساده وخیلی شیوا و از هر زاتشود اصل قانونیت مجادیده می« مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

 لحاظ برجسته گردیده است.

ها در قوانین اساسی هفتگانه افغانستان از آن تذکری به در پهلوی اینکه اصل قانونیت مجازات

ماده اول و یازدهم، و تعدیل آن در سال  130248عمل آمده در قوانین عادی مانند نظام نامه جزای سال 

که فعال نیز نافذ است و ماده دوازدهم  1355دوم، سوم و سی و هفتم قانون جزای و ماده های  1306

قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداری و قانون اجراآت جزای نیز تذکرات در مورد اصل مذکور صورت 

 گرفته و آن را مورد حمایت قرار داده است.

 ها در ایران معاصرانونیت مجازاتقاصل  -ج

ی دوران حکومت ناصرالدین شاه برخالف معمول قبل از تدوین قانون 49یعن 1275در سال 

و  50جزای ماهوی، قانون آین دادرسی تحت عنوان کتابچه دستور العمل دیوان بیگیان تدوین و ابالغ شد

کنت دومنت فرت، قانون جزائی ماهوی را که بعد ها به کتابچه قانون کنت مشهور شد  1296در سال 

ماده  تدوین و به تصویب شاه رسانید. در این کتابچه قانونی، موارد چون قتل عمد،  58دریک مقدمه و 

شبه عمد، توطئه علیه مقام سلطنت وخانواده سلطنتی، توهین به مقام سلطنت، جعل دست خط و امضاء 

ر یا اشاره، تمسخر مذهب، بی احترامی بر کسی که لباس رسمی دولتی در برداشته باشد، ضایع کردن دخت
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، 30تا 4،8،11،20،22،7،10،13،15،17،18،25تا  1باکره بالغه، سرقت و بعضی از موارد دیگر را  در موادات 

 جرم انگاری نموده بود.

ها در این کتابچه قانونی صراحت نداشته. که منظوری ما از صراحت اما اصل قانونیت مجازات 

مواردی که  در قانون موضوعه این دور، اما بهقانونیت به این معنی است که اصل مذکور نا شناخته بود 

صورت ضمنی در برابر هرکدام جزای را تعیین نموده است اما فوقا تذکر داده شد جرم انگار شده و به

 د قبول نبوده است.عنوان یک اصل غیر قابل انکار موربه

ن شاه شمسی به امضای مفظرالدی 1285به همین ترتیب قانون اساسی مشروطیت که در سال 

عنوان نمونه ها را مورد بحث قرارداده که بهاصل قانونیت مجازات 16و  12،14رسید و در اصل های 

شود مگر حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی»این قانون مذکور را دراینجا یاد آورشد که  12توان اصل می

ر به تصویب رسید د 1358و بعد ازین قانون اساسی که در سال « به موجب قانون

ها را قبول و از آن حمایت نموده اصل قانونیت جرم و مجازات 169و22،25،32،33،37،59،166موادات

هیچ کس را »طور بیان می نمایدها اینقانون مذکور در مورد قانونیت مجازات 32عنوان نمونه ماده که به

ع اتهام بازداشت موضوکند. در صورت رد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکتوان دستگیر نمی

ت پرونده ساع 24باید با ذکر دالیل بالفاصله کتبا به متهم ابالغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدت 

صل بر امقدماتی به مراجع صالحه ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود و متخلف از این 

 «شود.طبق قانون مجازات می

ها را در قانون مجازات عمومی ی اسالمی ایران، اصل قانونیت مجازاتبه همین ترتیب قانونگذار جمهور 

مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب »در ماده ششم آن چنین بیان می دارد 1304سال 

عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن توان بهآن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمی
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از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرمهای اگر بعد 

با تغییرات اندک دوباره  1352و بعدا این ماده در سال « سابق بر وضع آن قانون نیز مؤثر خواهد بود.

وجب قانونی مجازات و اقدامات تامینی و ترتیبی باید به م» شود.اصالح و درج قانون مجازات عمومی می

عنوان جرم به موجب توان بهباشد که قبل از وقوع جرم مقررشده باشد و هیچ فعل ویا ترک فعل را نمی

قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم 

رائم سابق بر وضع آن قانون مجازات بوده ویا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به ج

 «تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود

ها سخن رانده است از اصل قانونیت مجازات11نیز درماده 1370قانون مجازات اسالمی سال  

ربیتی باید تدر مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و »11که چنین درج گردیده است.ماده 

عنوان توان بهبه موجب قانونی باشند که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی

 «جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود

عنوان قانون حمایت را نیز به 1392قانون مجازات اسالمی سال  13و  12توان ماده در اخیر می 

 12ها، در جمهوری اسالمی ایران یاد آور شد که ازجمله در ماده و رعایت کننده اصل قانونیت مجازات

حکم به مجازات یا اقدام تامینی » طور درج گردیده استها اینقانونیت مجازاتقانون مذکور، در رابطه به 

ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در و تربیتی و اجرای آن

 «.آن باشد

 نتیجه گیری:

در حقوق دوران باستان، ها آنچه در نتیجه تحقیق دریافتم راجع به سرنوشت اصل قانونیت مجازات

گذاران دوران متذکره، اصل مذکور النهرین این است که قانونمخصوصا روم، یونان، ایران، افغانستان و بین
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توانیم که اصل بینی نکردهاست. بنا براین گفته میرا نادیده گرفته، بدین معنی که آن را درقانون مدون پیش

ها، آن را مدنظر قرار نمی ناخته بوده و قضات نیز در صدور مجازاتها در ایام باستان ناشقانونیت مجازات

 داده اند.

ها در کشوری افغانستان و ایران از زمانیکه صاحب قانون از جانب دیگر وضعیت اصل قانونیت مجازات

صریح اصل مدون گردیده، کما کان در قوانین اساسی و قوانین عادی،مراعات گردیده است.اما باآن هم ت

کند که جایگاه معین و مشخص تری را داشته ور در قوانین اساسی افغانستان و ایران،ایجاب آن را میمذک

است ولی  باشد. هرچند که اصل مذکور در قوانین اساسی، ایران و افغانستان از اهمیت خوبی برخوردار

بق عدالت افراد ها در حمایت از حق آزادی و تطنظر به اهمیت و نقش مهمی که اصل قانونیت مجازات

گذار، اصل مذکور را جدایی از اصل قانونیت محکمه، درج کند، مستلزم آنست که قانونجامعه بازی می

 قانون نماید.

والنیست از سوی دیگر خداوند خالق همه هستی وتسلط دارد بر آنچه که مشهود ونا پیداست. انبیاء رس

یین تمام عیاراند. مؤسسان دین الهی اند و دین الهی خود آکند و که پیام خدای متعال را برای بشر ابالغ می

صل قانونیت این دین الهی که دارای ویژگی منحصر به فرداند نیز بعضی از اصول و مباحثی را راجع به ا

 ها در خود دارد اما تفاوت اینجاست که با مفهوم و صراحت که امروز در قانون مدون تذکر رفتهمجازات

توانیم ها درآئین آسمانی چشم پوشی نمینیست. یعنی از وجود اصل قانونیت مجازاتاست در دین الهی 

 ست.ااما این ایراد وارد است که صریح نیست بلکه در بسا موارد آن را بشکل ضمنی یاد آور شده 
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و بهانه ضرب نمی توانود، و هوم حکموی را کوه از محکموه صوادر گوردد بوا لوذات بدسوت خوود اجورا کورده 

 نمی تواند، جزای ضرب فقط بشکل و صورتیکه در باال ذکر شده اجرا پذیر می گردد.
می توان مجازات نمود : هیچ را ن 3: هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به موجب قانون. و ماده 2ماده  - 49

: عنصر قانونی جرم 37مگر مطابق به احکام قانونیکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد. ماده 

 عبارت است از تصریح اعمال جرمی و جزاهای آن در قانون.
 .54کالنتری،کیومرث،اصل قانونیت جرایم و مجازاتها،بی تا،بی جا، ص- 50
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خأل های تقنینی در نظام های حقوقی 

 افغانستان و ایران
 قانون اساسی ایران( 167قانون اساسی افغانستان و  130)تأملی بر مواد 

 

 حقوق خصوصی ی؛ فوق لیسانسطیبه جعفر

 

 چکیده:
محاکم در قضایای مورد رسیدگی احکام این قانون اساسی و سایر » قانون اساسی افغانستان 130ماده 

کند. هر گاه در قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی در این قانون اساسی و سایر قوانین قوانین را تطبیق می

این قانون اساسی وضع حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که 

 «.نموده قضیه را به نحوی حل و فصل نماید که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید

اضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه ق» قانون اساسی ایران 167ماده 

را صادر نماید و نمی تواند به حکم قضیه  بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر،

 «.از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه،بهانه

های تقنینی در نظام حقوقی در این نوشتار تأملی داریم، بر اینکه این دو اصل تا چه اندازه مشکل خأل

 نماید.گونه خألهای موجود در قوانین موضوعه را پر مینماید و چافغانستان و ایران را حل می

 واژگان کلیدی:

 فتاوی معتبر. -منابع معتبر اسالمی -فقه حنفی -تفسیر -قانون
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 مقدمه:

ها تحقق شوند و هدف آنقوانین موضوعه در جوامع جهت تنظیم نظم و استقرار عدالت، وضع می

شوند و بشر توانایی درک اتفاقاتی قوه مقننه کشورها وضع میعدالت است. از آنجایی که این قوانین توسط 

تحول قرار  وکه قرار است در آینده رخ بدهد را ندارند، لهذا این قوانین دارای خأل و در معرض تغییر 

 گیرند.می

گیرد که اعتبار هر قاعده ای در نظام ها قرار میدر سلسله مراتب قوانین، قانون اساسی در رأس آن

قانون اساسی در مفهوم عام بر کلیه قواعد و مقررات موضوعه و  1محدود به قانون اساسی است. حقوقی

شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است. بنابر این اصول یا عرفی، مدون یا پراگنده ای گفته می

ها و و شیوه تنظیم آنو موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور 

ان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. قانون همچنین کیفیت توزیع قدرت می

اساسی، از یک سو حد و مرز آزادی فرد را در برابر عملکردهای قدرت )نهادهای فرمانروا( و از سوی 

 2کند.ردی رسم میدیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق ف

تواند در مخالفت با اصول قانون گیرند و قوه مقننه نمیسایر قوانین در پرتو قانون اساسی قرار می

ژرمنی قوه قضائیه با استناد به قوانین ای را وضع کند، و در کشورهای پیرو سیستم رومیاساسی قاعده

 نمایند.مدونه اصدار حکم می

دارای نظام حقوقی دوسویه هستند، یعنی از یکطرف متأثر از نظام کشورهای افغانستان و ایران 

گیرند. بدین مفهوم که منبع حقوق حقوقی نوشته شده و از طرف دیگر از منابع حقوقی سرچشمه می

قانون، منبع قانون فقه و منبع فقه ادله اربعه است، با در نظرداشتن تفاوت در چهارمین منبع فقه در نزد 

 تشیع و تسنن.
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ام حقوقی قانون اساسی ایران بحیث کلید طالیی نظ 167قانون اساسی افغانستان و ماده  130اده م

دانند و قاضی به دلیل سکوت شود، و قاضی را در هر صورت مؤظف به اصدار حکم میفعلی شناخته می

یگری پیش تواند از رسیدگی به قضیه صرف نظر نماید، و قانون اساسی راه دو اجمال و نقص قانون نمی

 قانون مدنی نیز 1ماده  2گذارد، که در افغانستان مراجعه به فقه حنفی است، و در فقره روی قاضی می

ریعت در مواردیکه حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی ش»آمده است: 

 «ماید.را به بهترین وجه ممکن آن تأمین ن نماید، که عدالتاسالم حکم صادر می

معتبر است  و در ایران راهی که پیش روی قاضی گذاشته شده، مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوی

اند موافق قوانین به دعاوی قضات دادگاهها مؤظف»قانون آئین دادرسی مدنی نیز آمده است:  3که در ماده 

ا انین موضوعه کامل یرسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتیکه قو

اد به منابع صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصأل قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استن

ا صادر نمایند معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه ر

تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم یا  توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمالو نمی

 «امتناع ورزند و اال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

کوشیم تا شود، که در این نوشتار میبا در نظرداشت مواد فوق، اعتراضاتی بر این مواد وارد می

 ها بپردازیم.قانونی به حل آناعتراضات وارده را بیان نموده و در پرتو مواد 

 پرسش اصلی:

قانون اساسی ایران، اصول مبهم اند؟ قاضی  167قانون اساسی افغانستان و اصل  130آیا اصل 

در صورت عدم موجودیت حکم قانونی چگونه به منابع فقهی، مراجعه کند و معیار فتوای معتبر 

قانون اساسی ایران، اصل قانونی بودن  167قانون اساسی افغانستان و اصل  130چیست؟آیا اصل 
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قانون اساسی  167قانون اساسی افغانستان و اصل  130کند؟ آیا اصل مجازات را نقض میجرم و 

 الذمه در تعارض قرار دارد؟ایران، با اصل برائت

 قانون اساسی ایران: 167قانون اساسی افغانستان و  130منطوق اصل 

داند، صدار حکم میبا در نظرداشت، منطوق اصول فوق، فانونگذار قاضی را مکلف به حل منازعه و ا

شود، در نخست قاضی باید با دقت عمل، کند، زمانیکه قضیه ای به محاکمه راجع میقانونگذار تصریح می

تواند به بهانه اجمال، حکم را در قوانین موضوعه جستجو کند، زیرا قاضی مجری قانون است و نمی

حکم امتناع ورزد. قاضی با استناد سکوت، نقص و تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور 

تواند در مورد قضیه مورد رسیدگی حکم صادر نماید. روح قانون عبارت از، اصول و به روح قانون می

که روح مواد باب تقسیم اموال « قاعده الضرر»نظرهای علمی که پایه یک یا چند ماده قانون باشد، مانند 

رت از قصد و غرض مقنن و اهداف اوست، پس قاضی باید روح قانون عبا 3شرکت در قانون مدنی است.

بکوشد تا امر قانونگذار را در مجموعه ای از اوامر معنا بخشد و متن هیچ قانونی را نباید به تنهایی مالک 

شده ذیل را در نظر بینیتواند راههای پیشکار قرار دهد. لهذا قاضی برای فهم منظور حقیقی مقنن، می

 گیرد:

ست و قانونگذار در رابطه به قوانین موضوعه در یک جامعه محدود نی امع به تمامی قوانین:توجه ج -1

ی یک موضوع چندین قانون وضع کرده است، که توجه به عام و خاص و مقدم و مؤخر بودن آن، برا

 نماید.درک منظور مقنن به قاضی کمک می

توجه قاضی به قواعد علم اصول است، که توجه به مفهوم مخالف نیازمند  توجه به مفهوم مخالف: -2

هرگاه مفهوم از جهت نفی و اثبات با حکم منطوق متفاوت باشد، آن را مفهوم مخالف یا دلیل خطاب 
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گویند. که مفهوم گیری از قوانین مستلزم آشنایی با مبانی حقوق و اراده کلی قانوگذار است و دارای اعتبار 

 4و قابل استناد است.

هرگاه مفهوم جمله از جهت نفی و اثبات مطابق با منطوق باشدآنرا مفهوم  هوم موافق:توجه به مف -3

شود که علت حکم در مفهوم، قویتر از گویند، این مفهوم در جایی مطرح میمی« فحوای خطاب»موافق یا 

ت حکم نماند. پس اگر علعلت حکم در منطوق باشد به همین دلیل مفهوم موافق را قیاس اولویت نیز می

 5تواند مقصود قانونگذار را دریابد.در مفهوم قوی تر از علت حکم در منطوق باشد، قاضی می

کند، که هر قانون، از زمان پیشنهاد تا تصویب مراحلی را طی می انون:قتوجه به مقدمات تصویب  -4

ن و مقصود قانونگذار تواند راه مناسبی برای درک روح قانومرور بر انتقادات، نظرات و پیشنهادات می

 باشد و به قاضی در صدور حکم کمک نماید.

تفسیر به معنای واضح گردانیدن تواند در تفسیر قانون به کار آید، اصولی که در باال ذکر شد، می

قانون  4ماده  8مطابق فقره  6است. نصوص قانونی، قرار داد ها و توافقات بر اساس اصول علمی و حقوقی

تفسیر عبارت از، توضیح و تشریح »تشکیل و صالحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان، 

که تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی و مرجع تفسیر کننده « مقصود حکم قانون و ابراز اراده مقنن است

بررسی مطابقت قوانین، »ق. اساسی افغانستان  112چنانچه مطابق ماده ها از همدیگر متفاوت است آن

ها بر اساس رامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنف

تفسیر قانون «  .مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه می باشدتقاضای حکومت و یا محاکم، 

قانون تشکیل و صالحیت  28ماده  2تفسیر قوانین عادی مطابق فقره اساسی مربوط ستره محکمه است و 

تفسیر قوانین و فرامین تقنینی به اساس تقاضای »محاکم ... تحت عنوان )صالحیت و پیشنهاد تفسیر قوانین( 

مربوط ستره محکمه است، در نظام حقوقی افغانستان و مطابق قانون اساسی و قوانین « حکومت یا محاکم
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قانون  30یر قانون )اعم از اساسی و عادی( به ستره محکمه سپرده شده است چنانچه ماده عادی تفس

هرگاه محکمه »دارد که تشکیل و صالحیت محاکم ... تحت عنوان متوقف ساختن رسیدگی قضیه، مشعر می

ن نماید، جریاحین رسیدگی قضیه تشخیص دهد که اتخاذ تصمیم در مورد آن ایجاب تفسیر قانون را می

 «.سازدرسیدگی قضیه را متوقف ساخته و موضوع را به شورای عالی ستره محکمه راجع می

ز هم مجزا اما در قانون اساسی ایران بر عکس، مراجع تفسیر کننده قانون اساسی و قوانین عادی ا

سی تفسیر قانون اسا»دارد که ق. اساسی بیان می 98شده ، چنانچه در زمینه تفسیر قانون اساسی اصل 

 «.مربوط شورای نگهبان است

الحیت مجلس صشرح و تفسیر قوانین عادی از »ق.ا ایران  73و در مورد تفسیر قوانین عادی ماده 

کنند وانین میشورای اسالمی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان در مقام تمیز حق، از ق

 «.نیست

 رانقانون اساسی ای 167افغانستان و اصل قانون اساسی  130اعتراضات وارده بر اصل 

 الف. مبهم بودن:

سیدگی در با توجه به موارد فوق، و منطوق اصول متذکره، حال اگر در قضیه ای از قضایای مورد ر

دد، باید قانون اساسی و سایر قوانین مدونه حکمی موجود نباشد، و قاضی با یک خأل قانونی مواجه گر

 چه کند؟

حقوقی کامن ال در صورتیکه قضیه ای مشابهی که قبأل مورد رسیدگی قرار نگرفته در نظام های 

تواند به عرف و عقل مراجعه نموده و با استناد به آن دو حکم صادر کند، اما در نظام های باشد، قاضی می

تواند، ل نمیگیرد و مشکل خأل تقنینی را ححقوقی نوشته، عقل بیشتر در تفسیر قانون مورد استفاده قرار می

 دانند.در قانون اساسی ایران و افغانستان با مراجعه به فقه خأل تقنینی را قابل جبران می
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اما با  درست است که این اصول راهنمای قضات در مواردیست که قوانین در زمینه حکمی ندارند، 

ون اساسی و در قوانین عادی یابیم که خود این مواد مبهم اند و در مواد بعدی قاندقت بر این مواد در می

نون جزای افغانستان قا 1قانون مدنی افغانستان، ماده  1ماده  2هیچ تفصیلی در زمینه وجود ندارد، بلکه فقره 

نماید. مرتکب جرائم حدود، قصاص و دیات مطابق فقه این قانون جرائم و جزاهای تعزیری را تنظیم می»

قانون آئین  214اده قانون آئین دادرسی مدنی ایران و م 3ماده  ،«گرددحنفی و شریعت اسالم مجازات می

لی باشد که رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصو »دادرسی کیفری ایران 

قانونی در  دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدوّن بیابد و اگربراساس آن صادر شده است. 

د و دادگاهها باشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایخصوص مورد ن

ه شکایات و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدوّن از رسیدگی ب

ائه نشده د ارهمینگونه اند، و هیچ توضیحی برای رفع ابهامات موجو« دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند

 است.

ابق ابهامی که در این اصول است، این است که، قاضی در صورت عدم موجودیت حکم قانونی، مط

 قه حنفی چیست؟قانون اساسی افغانستان، باید به فقه حنفی مراجعه کند، منظور قانونگذار از مراجعه به ف

 آیا همان منابع چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و قیاس است؟ 

باید  تواند به ادله اربعه مراجعه نموده و حکم را از آن استخراج کند،در اینجاأذون نمیقاضی م

ای، بررسی رویه عملی فعلی در محاکم افغانستان، در صورت عدم موجودیت حکم قانونی در قضیه

یات بی همچون، آشود. رویه عملی در محاکم افغانستان مراجعه به ادله اربعه نبوده بلکه مراجعه به کت

، فتوای کاملیه و االحکام، حدیث االحکام، مجله االحکام عدلیه، هدایه الشریف، فتح القدیر، فقه السنه

 فتوای قاضی خان در فقه حنفی است.
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نون آئین دادرسی قا 214قانون آئین دادرسی مدنی و  3قانون اساسی ایران که با مواد  167اما در ماده 

منابع  قانون و نبودن نص صریح قانونی، قاضی را به استناد به کیفری مطابقت دارد، در صورت سکوت

دهد، آیا فتاوای علما و مراجع شیعه از هم متفاوت نیستند؟ مالک معتبر قانونی و فتاوای معتبر ارجاع می

 ید چیست؟خواهد اصدار حکم نمامعتبر بودن فتوا در نزد قاضی ایکه می

رسش شرعی مسلمانان در زمینه های مختلف با رعایت فتوا، عبارت از پاسخی است که فقیه به پ

دهد، فتوا اخص از اجتهاد است، چرا که اجتهاد در واقع استنباط احکام است، حال موازین اسالمی می

شود و گاهی آنکه افتاء عبارت از ارشاد به حکم استنباط شده است، اما همیشه این رابطه در نظر گرفته نمی

7روند.همدیگر به کار می این دو اصطالح به جای
 

ف آراء مراجعه به فتاوای فقهای متأخر است که اختال 167هدف از فتاوای معتبر در منطوق اصل 

توانیم شود، اما مالک معتبر بودن فتوا معلوم و مشخص نیست، فقط میان شان به کمی احساس میدر می

کیل نست که مجمعی از صاحب نظران تشراه حل اجرایی پیشنهاد دهیم، و راه حل اجرایی و مناسب آ

د حقوقی شود تا به هنگام نیاز در اسرع وقت و بر اساس شیوه های اصولی و فقهی و به کارگیری قواع

نهاد  پس از بررسیهای الزم فتاوی فقها و سنجش آراء، بهترین رأی را برگزیده و پاسخگوی مشکالت

 گردد.ن سان قانون جایگزین فتوا میدادرسی باشد. و از تشتت آراء جلوگیری کند و بدی

 ب. تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

شده از  اصل قانونی بودن جرم و جزا، از اصول پذیرفته شده در حقوق جزا است و این اصل گرفته

نیامده  است، عقاب و جزا قبیح است در صورتیکه حکمی بر قبیح بودن آن« قبح عقاب بال بیان»قاعده 

 «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال»... فرماید: سوره اسراء می 15و همچنین خداوند در قرآن در آیه  باشد
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شود مگر به حکم هیچ عملی جرم شمرده نمی» 27این اصل در قانون اساسی افغانستان در ماده 

قیب، گرفتار و یا توان تعقانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی

توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی

در قانون جزا  و، «صالحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد

هیچکس را » 3اده و م« موجب قانون شود، مگر بههیچ عملی جرم شمرده نمی» 2افغانستان در ماده 

« باشد توان مجازات نمود، مگر مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیدهنمی

ادگاه صالح دحکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طرف »قانون اساسی ایران  36و همچنین در  ماده 

و  130شود اینست که، آیا اصل آمده است. سوالی که مطرح میبه صراحت «. و به موجب قانون باشد

 شود و یا فقط در برگیرنده دعاوی مدنی و تجارتی است؟دعاوی کیفری را شامل می167

گردد، آیا در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات اگر دعاوی کیفری مشمول این اصول می

 گیرد؟قرار نمی

 رد:در زمینه دو نظریه وجود دا

دانند و تحقق عدالت را مد نظر گروه اول که هدف از قواعد حقوقی را تنظیم نظم در اجتماع می

شود و فقط در برگیرنده دعاوی مدنی و ندارند، معتقد اند که، این اصول دعاوی کیفری را شامل نمی

حکم خود را صادر فیه تجارتی است، زیرا در این دعاوی از یکطرف قاضی مکلف است تا در قضیه متنازع

باشد، و اشکالی کند و از جانب دیگر در اینگونه موارد استفاده از عرف و قیاس نیز به قاضی مجاز می

ندارد. به کاربردن مواد مذکور در رابطه به ایجاد جرم و جزا خالف موازین حقوقی و احکام قانون اساسی 

ر کیفری در قانون موجود نباشد، باید قاضی و مطابق اصل برائت در صورتیکه حکمی در امو 8باشد.می

 حکم به برائت متهم صادر نماید. 



  

 بلندای اندیشه    1396فصلنامه علمی دانشجویی، سال هفتم، شماره نهم و دهم، بهار و تابستان 

 

118 
 

 

دانند، معتقدند که این اصول در برگیرنده، گروه دوم که هدف قواعد حقوقی را اجرای عدالت می

ین باورند ادعاوی مدنی، تجارتی و کیفری است.این گروه طرفدار تفسیر موسع قوانین جزایی هستند و بر 

هی رجوع صورت عدم موجودیت حکمی در قوانین مدونه در دعاوی جزایی، باید به منابع معتبر فقکه در 

 کرد.

 ج. تعارض با اصل برائت الذمه:

برائت الذمه خالی بودن ذمه شخص معین از تعهد را گویند خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص 

 9ری الذمه( شود.معین دیگر، از اول مشغول نشود و یا مشغول شده و فارغ )ب

ا وقتیکه به تبرائت الذمه حالت اصلی است. متهم »قانون اساسی افغانستان  25برائت الذمه در ماده 

قانون جزا  4و ماده «. شودصالحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته میحکم قطعی محکمه با

ز نظر قانون ااصل برائت است، و هیچکس »قانون اساسی ایران،   37افغانستان همین صراحت را دارد.  ماه 

 نیز صراحت دارد.«.شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گرددمجرم شناخته نمی

شود که، در صورت عدم جرم انگاری شدن عملی در با در نظر گرفتن مواد فوق، سوالی مطرح می

بیان دیگری  167و  130ادر کند، اما اصل قانون، قاضی باید مبتنی بر اصل برائت، به برائت متهم حکم ص

 گیرند؟دارد، آیا این مواد با این اصل در تعارض قرار نمی

اوی کیفری قانون اساسی ایران، مستند قانونی قاضی در دع 167قانون اساسی افغانستان و  130اصل 

تواند به قاضی مینمایند که، در صورت عدم موجودیت حکمی در قانون، است، زیرا این مواد تصریح می

ود خفقه مراجعه کند که این خود، وسیله ایست در دست قاضی برای صدور حکم و استناد به فقه و 

 بحیث منبعی برای قاضی در صدور حکم است.
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 نتیجه گیری:

تواند به هر بهانه ای از صدور حکم در توان دریافت که، قاضی نمیاز آنچه به اختصار گفته شد می

ست که در متنازع فیه سر باز زند، زیرا یکی از مکلفیتهای قاضی رسیدگی به قضیه و صدور حکم اقضیه 

 قانون اساسی ایران آمده است. 167قانون اساسی افغانستان و اصل  130اصل 

توانیم چنین به رد با در نظر داشتن اعتراضات وارده بر این اصول، و در یک نتیجه گیری کلی می

 :ها بپردازیمآن

اسی قانون اس 27قانون اساسی افغانستان با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل  130اصل 

قانون  167و اصل  27حاکم بر اصل  130افغانستان در تعارض قرار ندارد، زیرا از لحاظ اصولی اصل 

 قانون اساسی ایران است.  36اساسی ایران حاکم بر اصل 

دلیل )دلیل حاکم( در موضوع یا محمول دلیل دیگر )دلیل تصرف یکی از دو »حکومت عبارت از: 

یعنی، دلیل حاکم ناظر به یکی از ابعاد دلیل محکوم است و با شرح « صورت توسعه یا تضییق.محکوم( به

 10کند.و تفسیر موضوع یا محمول دلیل محکوم، قلمرو آن را گسترده تر یا محدودتر می

تعارضی  قانون اساسی ایران حاکم است و 36افغانستان و  قانون اساسی 27پس این اصول، بر اصل 

 باهم ندارند، زیرا یکی از شرایط تعارض دو دلیل آنست که، یکی بر دیگری حاکم نباشد.

و اصل  25قانون اساسی افغانستان بر اصل  130توانیم که اصل و همچنان از نگاه اصولی گفته می

است، ورود در جایی است که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را وارد  37قانون اساسی ایران بر اصل  167

ان بردارد و علت اعتبار دلیل اول تعبد شرعی باشد، به گونه ای که اگر این به طور حقیقی و واقعی از می

 11توانست موضوع دلیل دیگر را حقیقتا نفی کند.شد، نمیدلیل از ناحیه شارع، معتبر شناخته نمی
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رد بر ر تعارض قرار ندارند، زیرا از شرایط تعارض آنست که دو دلیل واپس این اصول با هم د

 دیگری نباشند.

ودن ب، اگر با مشخص شدن مراجعه به منابع فقهی و ضابطه تشخیص معتبر 167و  130اجرای اصل 

 تواند منجر به پویایی نظام قضایی گردد و از تشتت آراء در محاکم جلوگیریمنابع فقهی صورت گیرد، می

 کند و خألتقنینی در نظام های حقوقی افغانستان و ایران را بدون اشکال پر کند.

پی  نوشت ها

 13، ص1393، تهران، شرکت سهامی انتشار، 2فلسفه حقوق، ج کاتوزیان، ناصر، - 1

 98، ص1392عبداهلل، نظام الدین، مبادی حقوق افغانستان، کابل، انتشارات سعید،  - 2

 338، ص1392جعفری لنگردوی، محمد جعفر، تیرمنولوژی حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار،  - 3

 150، ص1391ان، سمت، ، تهر1قافی، حسین، اصول فقه کاربردی، ج - 4

 148همان، ص - 5

 81، ص1387استانکزی، نصراهلل، قاموس اصطالحات حقوقی، کابل، انتشارات سعید،  - 6

 1451ص1388،  تهران، انتشارات جنگل، 2انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، ج - 7

 355، ص1389سعید، ، کابل، انتشارات 2رسولی، محمد اشرف، تحلیل و نقد قانون اساسی، ج - 8

 108جعفری لنگردوی، پیشین، ص - 9

 154قافی، حسین، پیشین، ص - 10

 159همان، ص - 11

 منابع:سایر 
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 کننده به جرائم ونهادهای رسیدگی 

 تخلفات قضات در افغانستان و ایران              
 ؛زادهحسن یار قاضی

 شناسیحقوق جزا و جرم کارشناسی ارشددانشجوی                 

 چکیده:

طور مثال کننده به جرائم و تخلفات قضات طبق نظام حقوقی هر کشور متفاوت است. بهنهادهای رسیدگی

هم شورای نهاد است که آنکننده به جرائم و تخلفات قضات، یکافغانستان نهاد رسیدگیدر نظام حقوقی 

دادگاه عالی( است؛ اما نهاد تحقیق و تعقیب متفاوت است. طبق حقوق ایران نهاد ) عالی ستره محکمه

قضات کننده به جرائم قضات دادگاه کیفری است؛ اما به تخلفات قضات دادگاه عالی انتظامی رسیدگی

کننده در حقوق ایران چه در تخلفات و چه در جرائم، همان دادسرای انتظامی کند. نهاد تعقیبرسیدگی می

که در جریان تحقیق قضات است که وظیفه بازرسی و کشف تخلفات قضات را به عهده دارد. درصورتی

قاضی را از دادگاه  معلوم گردد که قاضی مرتکب جرم گردیده است در آن صورت پیشنهاد تعلیق وظیفه

 کند.عالی انتظامی قضات تقاضا می

نظام حقوقی یعنی افغانستان و ایران  در این مقاله سعی کردم که رسیدگی به جرائم قضات را از دیدگاه دو 

صورت تطبیقی بررسی نمایم و محاسن و معایب هردو نظام را نیز متذکر شوم. همچنین رویکرد نظام به

ایران را در قبال رسیدگی به جرائم و تخلفات قضات چگونه است را نیز به بحث و حقوقی افغانستان و 

 بررسی گرفتم.

 کننده.جرائم قضات، تخلفات قضات، نهاد تحقیق و تعقیب و نهاد رسیدگیواژگان کلیدی:
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 مقدمه:

هرچند که قضات دارای مصؤنیت قضائی است بازهم در صورت که مرتکب جرم و تخلف گردد مورد  

اما اینکه کدام نهاد به این جرائم و تخلفات  شود؛ها رسیدگی میگیرد و به جرائم آنگرد قانونی قرار میپی

ائم و تخلفات کشور رویکرد منحصر به خود را دارد. در این مقاله به مطالعه جر کند، هرقضات رسیدگی می

قی افغانستان نهاد م حقوشده است. در نظانظام حقوقی افغانستان و ایران پرداخته قضات در دو

کننده به جرائم و تخلفات قضات شورای عالی ستره محکمه است در صورت که در ایران دو رسیدگی

الی عکند و به تخلفات قضات دادگاه نهاد متفاوت است، به جرائم قضات دادگاه کیفری رسیدگی می

نهاد است اما در افغانستان نهاد یک کنندهکند. در ایران نهاد تعقیب و تحقیقانتظامی قضات رسیدگی می

که نهاد  تحقیق و تعقیب در مورد جرائم قضات دو نهاد متفاوت است که عبارت از اداره مراقبت قضایی

های تفتیش قضایی و تدقیق در چوکات تعقیب است و )ریاست تفتیش قضائی و ریاست تدقیق( ریاست

د تخلفات اما در مور وظیفوی قضات را به عهده دارد؛که وظیفه تحقیق جرائم  محکمه فعالیت داردستره

کننده جرائم نیز بود قضات نهاد تعقیب و تحقیق ریاست تفتیش قضائی است که این ریاست نهاد تحقیق

دارد که  یعنی هم تحقیق جرائم قضات را به عهده دارد و هم تحقیق و تعقیب تخلفات قضات را به عهده

دهای قضات کارکر کند تا ازرای نظارت از اعمال قضات به محاکم روان میدر مورد لزوم دید هیئتی را ب

 را به این ریاست تحویل دهد. و تخلفات قضات نظارت کرده و گزارش کاری خود
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 رسیدگی به جرائم قضات

کننده نسبت به جرائم و تخلفات قضات در افغانستان و ایران دو نهاد متفاوت است. اوالً نهاد رسیدگی

 گیرم.ی به جرائم قضات را در حقوق افغانستان بعد در حقوق ایران به بحث و بررسی میرسیدگ

 سیدگی به جرائم قضات در حقوق افغانستانر -الف

نشده است بلکه نهاد بینیدر افغانستان نهاد خاص که به جرائم قضات رسیدگی کنند در قانون پیش

 1ه است.محکمکننده به جرائم قضات شورای عالی ستره رسیدگی

که تخلفات وظیفوی مندرج این فصل درصورتی)مقرره رسیدگی به تخلفات قضات افغانستان: ) 6ماده 

قانون  133مطابق به احکام قانون جرم تشخیص گردد، متخلف بعد از طی مراحل قانونی مندرج در ماده 

 گیرد.((اساسی مورد تعقیب عدلی قرار می

-قاضی از طرف ستره قضات وارد باشد پیشنهاد عزل که اتهام بررتیقانون اساسی درصو 133طبق ماده 

جمهور قاضی را از وظیفه عزل نمایند مطابق شود، در صورت که رئیسجمهور تقدیم میمحکمه به رئیس

 شود.احکام قانون مجازات می

قاضی  -1)دارد: قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه در مورد توقیف قاضی چنین بیان می 91طبق ماده 

جمهور گرفتار، توقیف یا تعقیب نمود. حاالت جرم مشهود از این حکم توان بدون حکم رئیسرا نمی

 مستثنا است.

ه جرم ناشی از وظیفه متهم گردد، بعد از صدور امر تحقیق از جانب رئیس ستره محکمه، بهرگاه قاضی  -2

یشنهاد ست تدقیق و مطالعات آن را تدقیق و پهیئت تفتیش، تحقیق قضیه را تکمیل و هیئت تدقیق ریا

 کند.انفصال موقت قاضی را به ستره محکمه تقدیم می
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که اتهام وارد باشد، تره محکمه بعد از مالحظه اوراق و استماع دفاع وی درصورتیسشورای عالی  -3

 قانون اساسی حکم عزل قاضی از حضور 133انفصال موقت وی را تصویب و مطابق حکم ماده 

 گردد.جمهور حاصل و قاضی به محاکمه سوق میرئیس

گیرد. طرز رسیدگی، مجازات و سایر مسائل حاکمه متهم توسط شورای عالی ستره محکمه صورت میم -4

 2گردد.مربوط به آن در سند تقنینی جداگانه تنظیم می

یفوی قیب جرائم وظصالحیت قوه قضائیه اداره مراقبت قضایی وظیفه تع قانون تشکیل و 94طبق ماده 

را تحت اثر  داداره مراقبت قضائی وظایف خو)دارد: عهده دارد که ماده مذکور چنین بیان می قضات را بر

 نماید.رئیس ستره محکمه و در همکاری با ادارات تفتیش و تدقیق ایفاء می

د تنفیذ و را مور این اداره تعقیب جرائم وظیفوی قضات را به عهده داشته، احکام قضائی در مورد قضات

 دهد.تطبیق قرار می

گردد که رسیدگی به جرائم قضات از های که در باال ذکرشده چنین استنباط میاز مجموع ماده

های اداره مراقبت قضایی تعقیب جرائم قضات از صالحیت های شورای عالی ستره محکمه است.صالحیت

طور است که هرگاه اما نحوه رسیدگی این کند؛میدادگاه عالی( فعالیت ) است که در چوکات ستره محکمه

شود قضیه را بررسی قاضی به جرم متهم شود یک هیئت تحقیق از طرف رئیس ستره محکمه مؤظف می

دهد کرده بعد از بررسی آن را به ریاست تدقیق که در چوکات خود ستره محکمه فعالیت دارد ارجاع می

ریاست مسلکی است که صالحیت ذیل را طبق قانون، مقررات کند. این ریاست یک تا اینکه بررسی می

و لوایح دارد: تدقیق دوسیه های مرتبط به مسئولیت محاکماتی و تأدیبی قضات بعد از ابراز نظر ریاست 

همچنین در موازات ریاست عمومی  3تفتیش قضایی و ارجاع آن به شورای عالی ستره محکمه را دارد.
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وظایف خودش  م ریاست تفتیش قضایی نیز وجود دارد که این ریاست اساساًتدقیق و مطالعات ریاست بنا

نمایند. یکی از را در راستایی بررسی و کنترل مسائل قضایی و اداری به اشکال عادی و اقتضایی اجرا می

نمایند. های ممد قضایی بوده و تحت اداره و رهنمای آمریت عمومی اداری قوه قضائیه فعالیت میارگان

 4نماید.های خود را به ستره محکمه ارائه میریاست بیشتر جنبه نظارتی و تفتیشی دارد و تمام گزارش این

ریاست تدقیق بعد از ابراز نظر ریاست تفتیش قضایی و بعد از مطالعه و بررسی قضیه، پیشنهاد انفصال 

پیشنهاد تعلیق قاضی به عهده که در نظام حقوقی ایران دهد. درحالیموقت قاضی را به ستره محکمه می

کرد. شورای عالی ستره محکمه دادسرای انتظامی قضات بود که به دادگاه عالی انتظامی قضات پیشنهاد می

بعد از بررسی اوراق قضیه در صورت وارد بودن اتهام به قاضی پیشنهاد انفصال موقت قاضی را تأیید 

جمهور تقدیم اسی پیشنهاد عزل قاضی را به رئیسقانون اس 133کند و خود ستره محکمه طبق ماده می

جمهور حکم عزل قاضی را بدهد در آن صورت قاضی به محکمه سوق داده کند. در صورت که رئیسمی

 شود.می

همین قانون در  92قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه اداره مراقبت قضایی که طبق ماده  94طبق ماده 

کند و زیر نظر رئیس ستره محکمه است نقش نهاد تعقیب را دارد یعنی چوکات ستره محکمه فعالیت می

تواند که به تعقیب جرائم وظیفوی قضات بپردازد بلکه اداره مراقبت قضائی نقش دادسرا( نمی) سارنوالی

طور جمع کرد؛ زیرا در ظاهر این این 94و ماده  91ماده  2توان بین فقره کند. پس میسارنوالی را ایفا می

شود و جمع بین دو این ماده این است که در نظام حقوقی افغانستان هم نهاد و ماده متعارض دیده مید

هیئت تفتیش قضائی و هیئت تدقیق، دو نهادی است  91تحقیق و هم نهاد تعقیب وجود دارد. طبق ماده 

 94طبق ماده  شود تا به تحقیق قضیه جرمی قاضی بپردازد اماکه از طرف رئیس ستره محکمه مؤظف می
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کند. پس تعقیب قضیه به عهده اداره مراقبت قضائی است که در همکاری با آن دو نهاد فوق فعالیت می

 در تحقیق و تعقیب جرائم قضات نهاد تحقیق غیر از نهاد تعقیب است.

کند اما سؤال های که صورت گرفت به جرائم قضات شورای عالی ستره محکمه رسیدگی میطبق بررسی

شود این است که به جرائم خود شورای عالی ستره محکمه در صورت ارتکاب جرم کدام ا مطرح میاینج

قانون محاکم  54و  3 قانون اساسی و ماده 127توان از ماده کند؟ جواب این سؤال را مینهاد رسیدگی می

ه خاص، استخراج کرد که در صورت ارتکاب جرم توسط اعضای شورای عالی ستره محکمه، محکم

 شود.ها تشکیل میخاص برای رسیدگی به جرائم آن

 ه جرائم قضات در حقوق ایرانرسیدگی ب -ب

در نظام حقوقی ایران طبق قانون نظارت بر قضات دادگاه و دادسرای انتظامی قضات، وظیفه رسیدگی به 

قانون  53 تخلفات قضات را دارد اما رسیدگی به جرائم قضات طبق قانون با دادگاه کیفری است. ماده

دارد: ))چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز نظارت بر تخلفات قضات در مورد چنین بیان می

شود.(( کار دادسرا و دادگاه داشته باشد مدارک مربوط به مراجع صالحه قضایی جهت رسیدگی ارسال می

قیب و رسیدگی معلوم انتظامی قضات فقط رسیدگی به تخلفات قضات است در صورت که در جریان تع

گردد که تخلف قاضی همراه با جرم است. در این صورت پرونده جرمی قاضی به مرجع صالح قضایی 

گردد، اما پرونده تخلف قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات که همان دادگاه کیفری باشد ارسال می

قانون نظارت بر  11ماده  شود. نحوه رسیدگی به جرائم قضات به این طریق است که طبقرسیدگی می

قضات دادسرای انتظامی قضات پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی را به دادگاه عالی انتظامی قضات 
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دهد و وظیفه دادگاه عالی انتظامی قضات است که بعد از بررسی در صورت که تعلیق قاضی را ضروری می

 کند.بداند قاضی را از وظیفه تعلیق می

شته نظارت بر قضات در مورد تعلیق قاضی و ارتکاب جرم عمدی قاضی چنین بیان داقانون  39ماده 

ه دالیل هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد دادستان موضوع را بررسی و چنانچ)است: )

توسط مرجع  صدور رأی قطعی و قرائن، داللت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا

تصمیم مقتضی  کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دالیلتقاضا می 6یصالح و اجرای آن از دادگاه عالیذ

 کند.((اتخاذ می

ه وظیفه توان گفت در نظام حقوقی ایران نهاد تعقیب همان دادسرای انتظامی قضات است کدرنتیجه می

ضی جریان تحقیق معلوم شود که قابازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات را دارد در صورت که در 

ماده  قانون نظارت بر قضات و مطابق 11ماده  3مرتکب جرم نیز گردیده است در آن صورت طبق فقره 

ند. دادگاه کقانون نظارت بر قضات پیشنهاد تعلیق قاضی را از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا می 39

رت که کند. در صوالیل تصمیم مقتضی را اتخاذ میعالی انتظامی قضات بعد از بررسی و رسیدگی به د

رسیدگی به دادگاه کیفری  نماید و مدارک را جهتاش را تعلیق میعمل ارتکابی قاضی جرم باشد، وظیفه

که ارتکاب جرم توسط قاضی فقط صالحیت تعلیق کند. دادگاه عالی انتظامی قضات درصورتیارسال می

 ت رسیدگی به جرم قاضی را ندارد.قاضی از وظیفه را دارد اما صالحی
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 رسیدگی به تخلفات قضات

ون و کند که تا از رفتارهای خالف قانمعموالً برای تخلفات قضات مقررات و قوانین خاص وضع می

عداً در بخودسرانه قضات جلوگیری کند. در این گفتار اول رسیدگی به تخلفات را در حقوق افغانستان 

 گیرم.سی میحقوق ایران به بحث و برر

 ر حقوق افغانستانتخلفات قضات د -الف

کند به تخلفات قضات طور که به جرائم قضات شورای عالی ستره محکمه، رسیدگی میدر افغانستان همان

تخلفات قضات  مقرره رسیدگی بر 10کند. مستند این مدعا ماده نیز شورای عالی ستره محکمه رسیدگی می

ه رسیدگی به تخلفات وظیفوی قضات توسط شورای عالی ستره محکم))دارد: است که چنین بیان می

کننده به تخلفات قضات شورای عالی ستره محکمه گیرد.(( پس معلوم گردید نهاد رسیدگیصورت می

 است.

عبارت  مقرره رسیدگی به تخلفات قضات موارد و مصادیق تخلفات قضات را بیان داشته است که 5ماده 

 است از:

 نامناسب با مراجعینبرخورد  -1

 علل، تأخیر وعدم دقت در اجرای اوامر قانونی و وظائف محوله.ت -2

 خطی از احکام مقررات و لوایح داخلی در امور قضایی و اداری.ت -3

 شده در مقررۀ طرز سلوک قضات.بینیخطی از معیارهای اخالقی پیشت -4

 دم دقت در نگهداشت و نظارت دفتر و لوازم کار.ع-5



  

 بلندای اندیشه    1396فصلنامه علمی دانشجویی، سال هفتم، شماره نهم و دهم، بهار و تابستان 

 

131 

 
 

 م رعایت دیسیپلین کار.عد-6

 ه نظافت شخصی و محل کار.عدم توجه ب -7

ارد؛ موارد ذکرشده فوق تخلفات و یا رفتارهای که خالف شأن قضات است که در صورت ارتکاب آن مو

شود و طبق مقرره رسیدگی به تخلفات قضات با قضات متخلف برخورد صورت قاضی متخلف شناخته می

 گیرد.می

شود را رسیدگی به تخلفات قضات مجازات یاهمان تخلفات که موجب تأدیب قضات میمقرره  7ماده 

یک سال  برشمرده است که از توصیه شروع تا کسر معاش و تبدیلی و بااآلخره عدم ترفیع قاضی به مدت

ی از بار مرتکب تخلف شود وظیفه قاض این مقرره در صورت که قاضی بیشتر از دو 9است. طبق ماده 

 شود.لکی و تخصصی لغو شده به کار اداری منسوب میحالت مس

مقرره نظارت از امور قضایی و اداری کننده از کار قضات در افغانستان طبق کننده و نظارتنهاد تعقیب

های ستره محکمه است. نقض که این محاکم؛ ریاست تفتیش قضایی است که این ریاست یکی از ریاست

خاطر نظارت  بیان داشته است این است که طبق ماده دوم این مقرره بهمقرره در امور مربوط به نظارت 

شود تا از محاکم نظارت کند اما چنانچه در عمل و از محتوای این از امور قضات هیئت ترتیب داده می

های دار نیست، بلکه در بعضی از مقطعصورت دوامشود، این است که این هیئت نظارتی بهماده فهمیده می

آید. عدم نظارت کند که این امر نیز یک نقض به شمار میکارها و امور قضات نظارت می معین اززمانی 

آیی الزم دستگاه قضایی خواهد شد. امر مهم  مستمر و دوام دارد از کارکردهای قضات موجب عدم کار

ت نیامده است های مربوط به تخلفات و نظارت از اعمال قضادیگر اینکه در هیچ جای از قانون یا مقرره

ها مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورت تواند از تخلفات قضات شکایت کند و شکایت آنکه مردم نیز می
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تواند از کارکردهای خوبی بیان کرده است یعنی مردم میقضات ایران این امر را به که قانون نظارت بر

مقرره نظارت  7ر صورت طبق ماده گیرد. به هقضات شکایت کند و شکایت شان مورد رسیدگی قرار می

کننده بر امور قضات که بیانگر این است، در صورت که گزارش هیئت نظارت که از محاکم نظارت دارد بیان

تخلفات قضایی و اداری قضات باشد، ریاست تفتیش قضایی نتیجه را به ریاست تدقیق و مطالعات که این 

دهد. ریاست تدقیق آن را بعد از دارد تحویل می اردو ریاست در عرض هم در چوکات ستره محکمه قر

 دارد.بررسی به شورای عالی ستره محکمه ارسال می

های تأدیبی قضات بسیار ناچیز و اندک در نظر شود مجازاتهای فوق چنانچه دیده میبا توجه به ماده

کند. ل میاداری تبدیای مسلکی به شده است که آخرین درجه آن این است که قاضی را از وظیفهگرفته

که طبق قانون نظارت بر رفتار قضات ایران مجازات تخلفات قضات از توصیه شروع تا انفصال درحالی

مال قضات دائمی از وظیفه دولتی را همراه دارد. هرقدر که اعمال تنبیهی شدید و نظارت بیشتر از اع

جهت باید مقنن ذا ازاینخواهد بود. ل تر و کارآمدترصورت گیرد به همان اندازه دستگاه قضایی صالح

اید، یعنی افغانستان در مورد مجازات تأدیبی قضات و نظارت بر اعمال و کارکردهای قضات را تعدیل نم

 و نظارت را از حالت غیرمستمر به مستمر تبدیل نماید. مجازات را شدیدتر نمایند

 تخلفات قضات در حقوق ایران -ب

نظارت بر قضات در ایران رسیدگی به تخلفات به عهده دادگاه عالی انتظامی قانون  6ماده  1طبق فقره 

کننده تخلفات قضات دادسرا انتظامی قضات نهاد تعقیب قانون نظارت بر 11ماده  1قضات است. طبق فقره 

این  21الی  13پردازد. از ماده ها میقضات است که به امر بازرسی و کشف تخلفات قضات و تعقیب آن
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های شدیدی را برای ها و تخلفات قضات پرداخته است که طبق این قانون مجازاتن به مجازاتقانو

های انتظامی قضات را به سیزده درجه تقسیم کرده مجازات 13قاضی متخلف در نظر گرفته است که ماده 

چنانچه قبالً که در حقوق افغانستان از توبیخ کتبی شروع تا انفصال دائم از خدمات دولتی است. درحالی

 شده است.گرفته بررسی کردیم مجازات بسیار ناچیز و اندک برای قضات متخلف در نظر

گیری کرد که طبق قانون نظارت بر قضات نهاد بازرسی و رسیدگی توان نتیجههای ذیل میاز مجموع ماده

به  ضات است وبه تخلفات قضات نهاد معین و مشخص است که همان دادسرا و دادگاه عالی انتظامی ق

شده است نیز های برای قضات متخلف در نظر گرفتهکند. همچنین مجازاتتخلفات قضات رسیدگی می

 مناسب است.

 گیری:نتیجه

رسیم که در در آخر از بررسی و مطالعه جرائم و تخلفات قضات در حقوق افغانستان به این نتیجه می

ستان ت رسیدگی کند و جود ندارد بلکه در افغانبخش جرائم هردو کشور نهاد خاص که به جرائم قضا

ست به اشورای عالی ستره محکمه است این شورا چون قدرتمندترین نهاد در بخش قضایی در افغانستان 

کند اما جرائم خود شورای عالی ستره محکمه توسط محکمه خاص مورد جرائم قضات رسیدگی می

کند به جرائم یمای کیفری که به جرائم سایر افراد رسیدگی هگیرد. در ایران همان دادگاهرسیدگی قرار می

 کند.قضات نیز رسیدگی می

تر و بهتر نسبت به حقوق افغانستان عمل کرده است درزمینه تخلفات قضات نظام حقوقی ایران منسجم

که حتی در این زمینه قانون خاص نظارت بر رفتار قضات به تصویب رسیده است و نهاد تعقیب و 
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کننده دادسرای انتظامی قضات است و نهاد شده است. نهاد تعقیبکننده طبق این قانون مشخصگیرسید

اما در افغانستان قانون  کند؛کننده دادگاه عالی انتظامی است که به تخلفات قضات رسیدگی میرسیدگی

نهاد  درزمینه تخلفات قضات نیست بلکه مقرره نظارت بر تخلفات قضات است که طبق این مقرره

نهاد معین مانند دادگاه عالی انتظامی قضات یا دادسرای انتظامی کننده مثل ایران یککننده و تعقیبرسیدگی

کننده به تخلفات شورای عالی ستره محکمه است که این شورا به جرائم قضات نیست بلکه رسیدگی

ه این ریاست در چوکات کننده ریاست تفتیش قضایی است ککند و نهاد تعقیبقضات نیز رسیدگی می

 اش نظارت و تفتیش بر کارکردهای قضات است.ستره محکمه فعالیت دارد و وظیفه

 منابع:

 1390 قانون نظارت بر قضات ایران مصوب -1

 1392 قانون تشکیالت و صالحیت قوه قضائیه افغانستان مصوب -2

 1387 مقرره رسیدگی به تخلفات قضات افغانستان مصوب -3

 1382افغانستان مصوب قانون اساسی  -4

 قضایی و اداری محاکم مقرره نظارت از امور -5

6-  www.supremcourt.gov.af 

 .1389 قانون محاکم خاص -7
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 مطالعه تطبیقی حقوق متهم در مرحله 

 تحقیقات مقدماتی در حقوق افغانستان و ایران     
  حکمت اهلل یوسفی؛

 جرم شناسی دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و                

 

 چکیده

حقوق متهم یکی از مسائل مهم حقوق بشری است و  در اسناد مختلف حقوق بشری به این امر توجه 

گیرد و نیز شده است. ازآنجاکه اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله صورت می

هم در این مرحله از اهمیت زیادی گیرد. لذا توجه به حقوق متاساس پرونده کیفری در این مرحله شکل می

برخوردار است. حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هم در حقوق افغانستان و هم در حقوق ایران 

با تأثیر پذیری از  الگوی جهانی دادرسی عادالنه تحوالتی بزرگی را از روی سر گذرانده است و این 

ها حق داشتن وکیل مدافع، ترین آنه است که مهمحقوق در قانون آیین دادرسی هر دو کشور تضمین شد

 .باشدحق تفهیم اتهام، حق سکوت و حق ممنوعیت شکنجه می

 حقوق متهم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی عادالنه،حقوق افغانستان و حقوق ایران.: واژگان کلیدی
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 مقدمه:

.  مختلف دادرسی استیکی از مسایل مهم در آئین دادرسی کیفری موضوع حقوق متهم در مراحل 

بشر ذکر  های جهانی حقوقباشد مواردی است که در اعالمیهامروزه آنچه حقوق در مورد متهم مطرح می

نماید ینماید. رعایت حقوق افراد و اصل برائت حکم مها را ملزم به رعایت آن میشده است و دولت

اشد؛ تا در سلسله امتیازاتی برخوردار بگیرد باید از یک چنانچه هر فردی که در مضان اتهام قرار می

 گناهی خود را ثابت کند.اساس باشد بتواند بیکه اتهام بیصورتی

ست که ای ایکی از مراحل مهم در دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی است. تحقیقات مقدماتی مرحله

ادامه تعقیب مصئون و یا شود که ممکن است وی را از آوری میدر آن دالیل علیه متهم و یا له متهم جمع

بشر،  قوقالمللی حتحقیقات مقدماتی، اسناد بین مرحلهنظر به اهمیت به مرحله قضاوت بکشاند. بناءً 

استای ررا در  قوانین اساسی و نظام های عدالت کیفری مترقی کشورها، تضمینات حقوق دفاعی متهموان

و مقرر  بینیتحقیقات پیش نگام اعمالها، عنوان میراث مشترک حقوقی کشورهحمایت از اصل برائت به

یری از تعرض دفاعی مزبور، موجب جلوگ اند. دفاع مؤثر متهمان و وکالی ایشان در استناد بوه حقوقکرده

 قات است.منع تعقیب یا موقوفی تعقیب در مرحلة تحقی به حقوق و آزادی های اساسی آنان و صدور قرار

  ر است.ای برخوردام در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت ویژهمورد حقوق مته بنابراین، تحقیق در

سی کیفری در قانون آیین دادر1این تحقیق به پارۀ از مهم حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی

آن به حقوق  پردازد که به دو بخش تقسیم شده است: بخش اولایران و قانون اجراآت جزایی افغانستان می

 شروع تحقیق و بخش دوم آن حقوق متهم در اثنای تحقیق پرداخته شده است.متهم قبل از 
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 حقوق متهم در مرحله قبل از شروع تحقیق
 تهمماعالم یا توضیح حقوق  -الف

 2ان است.مبنای اصلی برای تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری، تأمین حقوق دفاعی متهم

در پرتو آن بر  ت و امکانات در یک دادرسی عادالنه، تا متهم بتواندیعنی برخورداری از یک سلسله امتیازا

الزم برای  ترین مقدمهاساس اصل برائت در شرایط آزاد و انسانی از خود دفاع کند. بدیهی است که اصلی

 هاست.استفاده و به کارگیری از حقوق دفاعی متهم، آگاهی از آن

اهد و سایر شمتهم، بزه دیده، »ایران مقرر گردیده است: قانون آیین دادرسی کیفری  6به موجب ماده 

ن این حقوق ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمیافراد ذی

ر زمان این قانون ضابطان دادگستری مکلف به تفهیم حقوق متهم د 52و همچنان در ماده « فراهم شود

رج در رگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندتحت نظر، گردیده است: ه

«. صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند...این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به

ستناد به مادۀ هرچند برای ملزم نمودن بازپرس و یا دادستان برای اعالم و یا توضیح تمامی حقوق متهم، ا

عنوان هریک از حقوق مورد تفهیم در تمام مراحل دادرسی، جهت ین قانون کافی است. اما تصریح بها 6

 رسد.های مخالف ضروری به نظر میگیری از بروز نظرات و رویهپیش

ها و قضات را مکلف این قانون ضابطان دادگستری، دادستان 8قانون اجراآت جزایی افغانستان در مادۀ 

پولیس حین گرفتاری، سارنوال »حقوقی که قانون به متهم اعطاء نموده، گردانیده است: به توضیح تمامی 

قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلف اند، حقوق مندرج مادۀ هفتم این قانون را به مظنون و 
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« خذ نمایند.ها توضیح و موضوع را درمحضر درج، امضاء و نشان انگشت او را امتهم یا نمایندۀ قانونی آن

ها و تر بوده و امکان بروز نظریهرسد متن قانون اجراآت جزایی افغانستان از این حیث جامعبه نظر می

 دهد.ها را در خود جا نمیاختالف رویه

 تفهیم اتهام -ب

ت. به نحوی که تفهیم اتهام، عبارت از تبیین و تشریح جرم ارتکابی و پیامدهای قانونی آن به متهم اس

احل وقعیت قضایی و حقوقی تکالیف خود به طور کامل مطلع شده و آمادگی دفاع خود را در مراز م

ام وارده بر دادرسی عادالنه وقتی امکان پذیر است که متهم از موضوع اته 3.کندمختلف دادرسی پیدا می

هیت و موضوع ما خود اطالع کافی داشته باشد تا بتواند از خود به نحو صحیح دفاع نماید. اطالع متهم از

میثاق  14ماده  3ترین حقوق وی در فرایند دادرسی کیفری است. این حق در بند اتهام یکی از اساسی

کاب هر کس متهم به ارت» ( مورد تأکید قرار گرفته است: 1966المللی حقوق سیاسی و مدنی )بین

لف( در اسرع وقت و به هد داشت: اهای حد اقلی زیر را خواشود، با تساوی کامل حق تضمینجرمی

قانون «. شود آگاه شود...تفصیل و با زبانی که او بفهمد از ماهیت و علل اتهامی که به وی نسبت داده می

ع اتهام را به این امر پرداخته است و حق ابالغ و تفهیم موضو 33اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل 

متهم »که:  بینی شده استن دادرسی کیفری ایران پیشقانون آیی 5پذیرفته است. بر همین اساس در ماده 

اعی مذکور در اسرع وقت از موضوع ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دف

ی کیفری ایران قانون آیین دادرس 195و در مبحث تحقیقات مقدماتی در ماده « مند شود.در این قانون بهره

ه شکل باست تا پیش از شروع به تحقیق به متهم موضوع اتهام و ادله آن را  بازپرس را مکلف نموده

 صریح به او تفهیم کند. 
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متهم حق دارد : »دارداین قانون بیان می 31قانون اساسی افغانستان نیز این اصل را پذیرفته و در ماده 

فغانستان در مورد ااجراآت جزایی  قانون 7ماده  1در بند « به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطالع یابد...

ای حقوق ذیل مظنون، متهم و مسئول حق العبد در مراحل تعقیب عدلی، دار»تفهیم اتهام بیان داشته است: 

 « سبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده و اجراآت قضیه.ندانستن جرم  -1باشند: می

ال)دادستان( یف بازپرس در قانون ایران و تکلیف سارنوگاه تکلتفهیم اتهام توسط ضابطان قضایی هیچ

وجه به تخصصی تسازد. زیرا با در قانون افغانستان را در اثنای قبل از آغاز تحقیقات مقدماتی ساقط نمی

واند هیچ یک تبودن این امر و همچنان بار قانونی که نحوه تفهیم اتهام و تعیین وصف مجرمانه دارد نمی

 4ضرورت تفهیم اتهام را منتفی کند. از اقدامات قبلی

 حق همراه داشتن وکیل -ج

حق داشتن وکیل از آن جهت دارای اهمیت است که افراد همه از حقوق خود با خبر نیستند. داشتن  

ها داده است به طور بهتر دفاع کنند. این سازد تا از حقوقی که قانون به آنوکیل این امکان را فراهم می

میثاق  14مادۀ  3المللی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.)ازجمله قسمت چهارم بند بینحق در اسناد 

منشور آفریقایی  7مادۀ  1کنوانسیون اروپایی و قسمت ب بند  8حقوق مدنی و سیاسی، قسمت د بند مادۀ 

بیان در مورد حق داشتن وکیل چنین  35قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل  5حقوق بشر(.

ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب در همه دادگاه»داشته است: 

رسد در قانون اساسی به نظر می« ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.وکیل را نداشته باشند باید برای آن

ه پذیرفته است و در قسمت سایر جمهوری اسالمی ایران حق داشتن وکیل را صرف در مرحله دادگا
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های دادرسی ساکت است. برای رفع ابهام و سکوت قانون در مورد سایر مراحل دادرسی بهتر بود مرحله

آورد . اما آقای دکتر جواد طهماسبی در در قانون اساسی بجای واژه دادگاه، فرایند دادرسی کیفری می

قابل توجه است که نباید واژه دادگاه در »ورده است: کتاب آیین دادرسی کیفری خود در ذیل این ماده آ

این اصل را به معنی اخص تلقی نمود و دادسرا را از شمول آن خارج کرد. بدیهی است قانون اساسی در 

مقام تضمین یکی از حقوق اساسی متهم یعنی حق برخورداری در فرایند دادرسی کیفری است و تفاوتی 

ارد بر همین اساس حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی بین دادسرا و ودادگاه وجود ند

نیز همواره در قوانین عادی مورد توجه بوده است. تصریح به اسم مراجع مختلف قضایی خارج از شأن 

تسجیل  190حق داشتن وکیل در آیین دادرسی کیفری ایران در مادۀ  6«بیان کلیات در قانون اساسی است.

تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه دارد: متهم میبیان می گردیده است و

 خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شود. 

 هر شخص می تواند»اینگونه بیان شده است:  31حق داشتن وکیل در قانون اساسی افغانستان در مادۀ 

رسد متن به نظر می« برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.

تر قانون اساسی افغانستان در مورد داشتن حق داشتن وکیل نسبت به قانون اساسی ایران جامع 31مادۀ 

غانستان این حق ابتدا به طور گیرد. در قانون اجراآت جزایی افاست و تمام فرایند دادرسی را در بر می

ام)مظنون، متهم و مسئول حق العبد در مراحل تعقیب عدلی، دارای حقوق ذیل 7مادۀ  8اجمالی در بند 

تعیین وکیل مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون.( بیان شده است و در  -8باشند: می

و حدود و اختیارات آن به طور تفصیل آمده های بعدی به طور تفصیل در مورد حق داشتن وکیل ماده

توانند شخصاً یا توسط مظنون و متهم می-1»دارد: قانون اجراآت جزایی افغانستان بیان می 9است. مادۀ 
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توانند در عین زمان مظنون و متهم می -2نمایندۀ قانونی، در هر محله از تعقیب عدلی از خود دفاع نمایند. 

گردد هر دو قانون افغانستان و ایران حق طوری که مالحظه می« اشته باشند.الی سه نفر وکیل مدافع د

شود اینست که در قانون داشتن وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته است. تفاوتی که دیده می

ن تواند الی سه وکیل داشته باشد. اما در قانون آیین دادرسی کیفری ایرااجراآت جزایی افغانستان فرد می

 7تواند یک وکیل در هنگام تحقیق با خود داشته باشد.فرد صرف می

قانون  191و مادۀ  190مادۀ  3حدود و اختیارات وکیل در مورد دسترسی به پرونده به موجب تبصرۀ 

سی به کل یا چنانچه دستر -1امر نباشد:  3آیین دادرسی کیفری ایران در صورتی است که مشمول این 

 -3یه امنیت داخلی و خارجی. در جرائم عل -2ضرورت کشف حقیقت منافی باشد.  بخشی از پرونده با

نماید. این در جرائم علیه عفت عمومی. بازپرس در هر سه مورد قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می

آت جزایی قرار الی سه روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است. حدود و اختیارات وکیل در قانون اجرا

 8ی... صورت دعو-1»چنین بیان گردیده است:  175مادۀ  1فغانستان در مورد دسترسی به پرونده در بند ا

ها یک نقل مصدقة آن رسماً تسلیم و به تعداد متهمین ترتیب و برای هر یک از متهمین یا وکیل مدافع آن

شود قانون اجراآت مالحظه میه کآنگونه « شود.دوسیة مربوطه در میعاد معینه به محکمة ذیصالح ارایه می

ی قائل جزایی افغانستان در مورد دسترسی متهم و یا وکیل به پرونده بدون کدام محدودیت حق بیشتر

 شده است.

مواردی را مشخص کرده است که اگر فرد نخواهد 190ماده  2آیین دادرسی کیفری ایران در تبصره 

در جرائمی که مجازات آن »کند: ی انتخاب میبرای خود وکیل بگیرد، بازپرس برای وی وکیل تسخیر
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سالب حیات و یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، 

به همین ترتیب در قانون اجراآت جزایی افغانستان بند « کند.بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می

را در جرائمی که جزای آن حبس طویل یا بیشتر از آن باشد ضروری آن داشتن وکیل مدافع  9مادۀ  4

بضاعت تعیین مساعد حقوقی را الزامی نموده است. و برای مظنون و متهم بی 10داند. و در مادۀ می

قانون اجراآت جزایی افغانستان، متهمینی که توانایی مالی ندارند به ادارۀ  152همچنان مطابق مادۀ 

گردند. و متهم به جرم جنایت چنانچه برای خود وکیل معرفی ننماید، ی معرفی میهای حقوقمساعدت

که بی سارنوال مکلف است یک نفر وکیل را به مصرف خود متهم برای وی معرفی بنماید و درصورتی

های حقوقی برای وی وکیل یا مساعد حقوقی تعیین بضاعتی وی ثابت گردد از طرف ادارۀ مساعدت

 گردد.می

 متهم در اثنای تحقیق حقوق
 حق سکوت -الف

هم را توان متحق سکوت یکی از حقوق دفاعی متهم است. این حق بر این پایه استوار است که نمی

یت شناخته ها به رسماین حق در اغلب کشور 9به اقرار علیه خود و یا اقرار به مجرم بودن مجبور کرد.

اده حق سکوت، ضمن تفهیم اتهام به متهم تذکر دهای جهان، داشتن شده است. و در بعضی از کشور

حق سکوت متهم از تضمینات ناظر بر حقوق 01تواند از دادن پاسخ خودداری کند.شود تا او بداند که میمی

وت تواند سکدفاع متهم است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی حائز اهمیت است. متهم می

های نظام قام تحقیق و رسیدگی اجتناب نماید، بلکه در بسیاری ازاختیار کند و از پاسخ به سواالت م

 11ند.کیفری، مقام تعقیب و ضابطین قضایی از همان آغاز ملزم به اعالم این حقوق به متهم شده ا
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ین گونه های رسیدگی عادالنه امیثاق حقوق مدنی و سیاسی یکی از تضمین 14مادۀ  3بر اساس بند 

و یا به  شود که علیه خود شهادت دهدبه ارتکاب جرم متهم شود... مجبور نمیهرکس »تبیین شده است: 

سکوت  از آنجایی که در ابتدای تحقیقات سعی بر اخذ اقرار متهم است، حق« مجرم بودن اقرار کند.

در اسناد  باشد. رعایت این حقتضمینی برای جلوگیری از اقدامات فراقانونی برای اخذ اقرار متهم می

روپایی حقوق ابینی نشده است. بر همین اساس دادگاه ها الزامی پیشمللی به طور صریح برای کشورالبین

ا تردیدی کنوانسیون اروپایی قید نشده است، ام 6گرچه حق سکوت در ماده »بشر اعالم نموده است که: 

ی بین نداردهانیست که این حق در طول بازجویی پلیس و برای جلوگیری از متهم ساختن خود، در استا

ر جای مزبو 6المللی به رسمیت شناخته شده است و جزئی از دادرسی عادالنه به شرح مقرر در ماده 

 «گیرد.می

اند تومتهم می»آیین دادرسی کیفری ایران چنین تبیین شده است:  197حق سکوت متهم در مادۀ 

ت مجلس سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صور

 «. شودقید می

این حق در قانون اجراآت جزایی افغانستان نیز پذیرفته شده است و در چند جای مورد تأکید قرار 

تهم ومسئول حق العبد در مراحل تعقیب مظنون،م»دارد: قانون اجراآت جزایی بیان می 7گرفته است. مادۀ 

و همچنین در « استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات. -7عدلی،دارای حقوق ذیل میباشند: 

متهم میتواند در برابر سوالی که از وی صورت میگیرد،  -1»نیز به این امر تصریح نموده است:  150مادۀ 

سکوت متهم در  -2متناع از جواب در محضر درج میگردد. سکوت اختیار نماید. موضوع سکوت و ا

تواند در نماید که متهم در هنگام تحقیقات میبیان می 1ابتدا در بند  150مادۀ « باشد.حکم بیان وی نمی
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این ماده به این مفهوم است که سکوت متهم به معنی پذیرش  2ها سکوت اختیار نماید، و بند برابر پرسش

 شود و بر علیه وی قابل استناد نیست.رینه مجرمیت محسوب نمیاتهام نیست و ق

 های القاییمنع پرسش -ب

های کیفری از آن منع شده هم مطرح بوده و در بعضی از نظامعنوان حقوق متکه بهیکی ازجمله اموری

پذیرش  ای است که افراد را بههای القایی طرح سؤال به گونههای القایی است. در پرسشاست پرسش

آیا  دهد. مثالً طرح این سؤال از شخص متهم به ارتکاب سرقت اتومبیل کهاتهام تحریک و سوق می

به پذیرش اتهام  اتومبیل ربوده شده توسط شما آبی یا قرمز بوده است، تلقینی است زیرا ناخود آگاه فرد را

در صحنه  مثل زمانی که شما یا طرح سؤاالتی 21کند.سرقت و تفکر در مورد یادآوری رنگ آن وادار می

اید ردهسرقتی که ک 20جرم حضور داشتید عکس العمل شما در قبال اعتراض شاکی چی بود یا اینکه از 

 منوع است.مو سؤاالتی از این قبیل که سبب انحراف تحقیقات از واقعیت شود  13.کدامیک را قبول دارید

وشن، مرتبط با رها باید مفید، پرسش»دارد: ان میآیین دادرسی کیفری ایران در این مورد بی 195مادۀ 

و با توجه « است. اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع

ه موجب برغم اینکه تواند سبب انحراف تحقیقات از واقعیت شود، علیها میگونه پرسشبه اینکه این

فری آیین دادرسی کی 195ز پرسش به آن نحو ممنوع شده است در تبصرۀ مادۀ مادۀ مذبور بازپرس ا

ف قانون تواند در صورت طرح سواالت تلقینی یا سایر موارد خالبینی شده است که: وکیل متهم میپیش

 به بازپرس تذکر دهد.

ت جزایی به رسمیت اما در قانون افغانستان مادۀ به این مفهوم نیامده است و این حق را در قانون اجراآ

نشناخته است. شاید دلیل به رسمیت نشناختن این امر، این باشد که قانونگذار به کشف حقیقت و دریافت 
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کند و فرد مجبور به که فرد را از نگاه روحی تضعیف میهایمجرم با استفاده از علم روانشناسی، روش

 پذیرد.ت جرم میعنوان یک قرینه برای اثباگردد را بهاقرار علیه خود می

 منع اغفال متهم -ج

مفهوم اغفال این است که پلیس یا مقام تحقیق در ضمن تحقیقات خویش به منظور کشف جرم نباید 

کند در متهم را فریب دهد و مثالً به او بگوید اسنادی در اختیار دارد که ارتکاب جرم توسط او محرز می

باشد. اقراری که بدین شکل بدست آید قابل ترتیب اثر دادن حالی که واقعاً چنین اسنادی وجود نداشته 

صورت روشن ممنوع کرد. گرچه توان در قوانین بهنیست این اغفال در بازجویی حضوری از متهم را می

شود امر دشواری است در نظارت بر رعایت این امر در سواالت شفاهی که توسط بازپرس پرسیده می

جلسات بازجویی منعکس گیری متهم را در بین سواالت کتبی که در صورتتوان غافلحقیقت به سختی می

شده متوجه شد. زیرا نه تنها اوضاع و احوال حاکم در زمان پرسش سؤال در صورت جلسات منعکس 

گردند که سواالت شفاهی نیز عینًا درج نمی شوند . فریب متهمان از طریق جلب اعتماد ایشان به نمی

عافیت یا تخفیف مجازات برای اعتراف به ارتکاب جرم و سایر موارد موجب اخالل وعده های دروغ به م

به حقوق دفاعی است . اینکه قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در اثنای تحقیق برای اخذ اقرار از متهم 

ها ازحیطة اختیارات ایشان خارج باشد، از ، متوسل به وعده های خوشایندی شوند که عملی ساختن آن

صورت تصنعی صادیق بارز فریب یا اغفال متهم است. همچنین، اگر دو نفر بازجو هنگام بازجویی بهم

نقش های متفاوتی به خود گیرند و در نتیجه ، با جلب اعتماد متهم از وی اخذ اطالعات نمایند، به حق 

قابل انعطاف ظاهر دفاع وی خدشه وارد کرده اند؛ از قبیل اینکه یکی از بازجویان در نقشی خشن و غیر
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شود و دیگری خود را مهربان و دلسوز نشان دهد و متهم تحت فریب ظاهر شخصیت بازجوی اخیر و به 

 14امید مساعدت او در رهایی از وضعیت نا بهنجار خود به جرم ناکرده اقرار نماید.

است:  شده آیین دادرسی کیفری ایران به صراحت منع 195بر هیمن اساس منع اغفال متهم در مادۀ 

 «پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.»

اغفال متهم را ممنوع قرار داده  بوسیله اظهاراتممنوعیت اخذ قانون اجراآت جزایی افغانستان نیز 

 3د بن 150و مادۀ  2بند  22گردد را در دو مادۀ است و اظهاراتی که از متهم توسط اغفال از متهم اخذ می

مامورضبط  -1» :داردقانون اجراآت جزایی بیان می 22مادۀ آن فاقد ارزش و اعتبار قلمداد نموده است. 

 ،وءخود یا از طریق شخص دیگر با رفتار س ،اجازه ندارندحالت در هیچ  محکمه و سارنوالی، قضائی

وعده دادن به منفعتی،  ، تهدید وتخویف یاشکنجه، اکراه، خواب مقناطیسیاکراه، مواد مخدر، استعمال 

اظهار یا اقراریکه از مظنون یا متهم با استعمال وسایل  -2 مظنون یا متهم را به اظهار یا اقرار وادار نمایند.

اظهار، اقرار و شهادتی : »3بند  150مادۀ  «.باشدنمی استنادقابل  شده باشد، اخذ( این ماده 1فقره ) مندرج

 «تطمیع، تهدید، تخویف  یااکراه حاصل گردیده باشد، اعتبار ندارد. که از متهم  یا شهود  به وسیله 

 ممنوعیت شکنجه -د

ذیت و آزار اصورت میگیرد، م ازجمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطالعات علیه مته

. ردمیگی مورد بحث و بررسی قرار« شکنجه»تحت عنوان  روحی و جسمی متهم است که در حقوق کیفری،

آمیز در مجازات مجرمین، روشی خشونت جهت کسب اطالعات و یا عنوان ایراد آزار به متهمینشکنجه به

صورت ها بهانواع جسمی و روحی بوده که هر کدام از آن ای طوالنی میباشد. شکنجه دارایدارای سابقه

 15.شده استمی مستقیم یا غیرمستقیم اعمال
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میه جهانی اعال 5المللی ممنوع گردیده است؛ ازجمله در ماده بینها و اسناد شکنجه در کنوانسیون

سایر  المللی حقوق سیاسی و مدنی و همچنان کنوانسیون منع شکنجه ومیثاق بین 7حقوق بشر، ماده 

مجمع عمومی سازمان  1984دسامبر  10میز مصوب آهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیررفتارها و مجازات

 شکنجه را ممنوع نموده است.ملل متحد نیز 

یران اقانون اساسی جمهوری اسالمی  38ممنوعیت شکنجه برای کسب اطالع و گرفتن اقرار در اصل 

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع »ت : عنوان یکی از حقوق متهم پذیرفته شده اسبه

 دی فاقدو چنین شهادت، اقرار و سوگن شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست ممنوع است. اجبار

سی کیفری آیین دادرشکنجه در « .شودارزش و اعتبار است؛ متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می

اکراه یا اجبار نام برده  های همراه باعنوان پرسشآن نیز ممنوع گردیده است و از آن به 195ایران مادۀ 

 ، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.است: پرسش تلقینی یا همراه با اغفال

المللی که در آن الحاق گردیده است های بینقانون اساسی افغانستان به تبعیت از اسناد و کنوانسیون

حق ممنوعیت شکنجه را برای متهم پذیرفته است و برای حمایت از حقوق متهم هرنوع اقرار و اظهاری 

ارزش قرار داده است. این اعتبار و بیشود را بیته میکه برای کشف حقیقت به وسیله شکنجه از او گرف

شخص نمی  هیچ. انسان ممنوع است تعذیب» 29چنین تسجیل گردیده است: مادۀ  30و  29 ۀمادحقو در 

تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم 

جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع  تعیین. کند یا امر بدهد به تعذیب او اقدام به جزا باشد،

اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود،  هار،اظ: » 30 ۀماد« .است

همچنان در قانون اجراآت جزایی افغانستان حق ممنوعیت شکنجه چه به شکل جسمی و « .اعتبار ندارد
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قانون اجراآت جزایی  7مادۀ  3ل روحی و روانی را ممنوع قرار داده است. چنانچه در بند چه به شک

مصئونیت از توهین، تحقیر، »عنوان یکی از حقوق مندرج در این ماده آمده است: ممنوعیت شکنجه به

 «تعذیب جسمی، روانی و هرگونه برخورد غیر انسانی.

 حق داشتن ترجمان -ه

شود و این  است که متهم از حقوق دفاعی، ماهیت و محتوای اتهامات آگاهاین الزمه دادرسی عادالنه

 لیل بیاورد.دامر اقتضای این را دارد که زبان بازپرس را درک کند تا بتواند برای اثبات بیگناهی خود 

ها مورد تأکید قرار المللی و حقوق داخلی کشوربر هیمن اساس حق داشتن ترجمان در اسناد بین

 6ماده  3بند  5میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت  14مادۀ  3بند  6است. این حق در قسمت  گرفته

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به رسمیت شناخته  8مادۀ  2های اروپایی و قسمت اول بند کنوانسیون

مقرر  گونهآیین دادرسی کیفری ایران این 200شده است. حق داشتن ترجمان در حقوق ایران در مادۀ 

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به »گردیده است: 

زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم 

مانتداری را کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و ارسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می

با توجه به اینکه متهم « رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ها و بیانات مقام دادسرا نیست، همچنین فاقد قدرت تکلم است و توان انتقال ناشنوا قادر به درک پرسش

دانند. بر ند کسانی که زبان مقام دادسرا را نمیمنظور و بیانات خود را به مقام دادسرا ندارد، این افراد همان

این قانون  200قانون آیین دادرسی کیفری ایران مقرارت مشابه همانند مادۀ  201همین اساس  مادۀ 

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا »بینی نموده است: پیش
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توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد،  قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که

کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عنوان مترجم انتخاب میبه

نویسد تا بطور کتبی پاسخ چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می

 «دهند.

به همین ترتیب حق داشتن ترجمان در مرحلة تحقیقات مقدماتی در قانون اجراآت جزایی افغانستان 

نیز به رسمیت شناخته شده است و دولت خود را مکلف نموده است تا در صورتیکه متهم نتواند به زبانی 

گ باشد به طور رایگان گیرد تکلم نماید و یا کر و گنکه در مرحلة تحقیقات مقدماتی مورد استفاده قرار می

قانون اجراآت جزایی افغانستان  7مادۀ  10و به مصرف دولت برای وی مترجم بگیرد. این حق ابتدا در بند 

مظنون،متهم ومسئول حق العبد در مراحل تعقیب عدلی، »عنوان یکی از حقوق متهم پذیرفته شده است: به

شرایط و احوال آن بیان گردیده  160و  11اً در مادۀ و بعد« داشتن ترجمان.  -10دارای حقوق ذیل میباشند:

پولیس، سارنوالی  ومحکمه  مکلف اند برای  (1) :دارد کهقانون اجراآت جزایی بیان می 11 مادۀاست. 

ویا کر یا گنگ یا  نداندتعقیب عدلی را دراجراآت زبان مورد استفاده   ی کهمجنی علیه، مظنون یا  متهم

را میسر سازند. برای اشخاص بی بضاعت در احوال مندرج ماده  ترجمانحضور  زمینهباشد،  کر و کنگ

 ( ترجمان مکلف است، موضوع محوله را2) .دهم این قانون به مصرف دولت ترجمان استخدام میگردد

طبق احکام قانون متناسب با نتایج ببار آورده،  درصورت ترجمة غلط، ،دقیق و کامل ترجمه نماید طور

ها : هرگاه متهم یا سایر اشخاصیکه اظهارات یا ارائه معلومات آن160مادۀ  گیرد.عدلی قرار میمورد تعقیب 

ها توسط ترجمان، ترجمه در تحقیق موثر میباشد، زبانی راکه تحقیق به آن جریان دارد ندانند، اظهارات آن

گردد. ترجمان باید مسلط به هردو زبان بوده و قبل از انجام وظیفه سوگند یاد نماید که آنچه را از می
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اظهارکننده می شنود، تماماً با دقت کامل و امانت داری بدون کم وکاست وتغییرمفهوم به طرفین تحقیق 

، در صورتیکه از طرف شودترجمه می نماید. ترجمه تحریر شده به زبان اظهارکننده برای وی قرائت می

اظهار کننده تائید گردد ویا در آن تعدیالت بوجود آورد، ترجمة نهائی از طرف اظهار کننده یا نمایندۀ 

 شود.امضاء میارنوال س و قانونی وی، ترجمان

 

 نتیجه گیری:

برائت، شود که در حقوق ایران و هم افغانستان با توجه به اصل از آنچه گفته شد این نتیجه گرفته می

اصل آزادی و اصل کرامت انسان برای متهم یک سلسله حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی برای دفاع 

از خود در نظر گرفته شده است که بعضی به دلیل اهمیت آن ازجمله حقوق اساسی افراد به شمار رفته و 

ون آیین دادرسی کیفری ها حمایت نموده است و برخی دیگر در قاندر قانون اساسی هر دو کشور از آن

ایران و قانون اجرآت جزایی افغانستان از این حقوق حمایت شده است. در برخی از موارد در قانون آیین 

دادرسی کیفری ایران حقوقی را به نفع متهم وضع نموده است که در قانون اجراآت جزایی افغانستان آن 

زجمله مواردی است که در حقوق ایران به حق به رسمیت شناخته نشده است. که منع پرسش تلقینی ا

رسمیت شناخته شده است در حالیکه به این امر در حقوق افغانستان پرداخته نشده است؛ و در پارۀ موارد 

حقوق افغانستان بیشتر به نفع متهم است؛ حضور الی سه نفر وکیل مدافع در حین تحقیق که در قانون 

تواند متهم را هم از حیث روانی کمک نماید خته شده است میاجراآت جزایی افغانستان به رسمیت شنا

تواند های مقام مسئول دادسرا که یک فرد مجرب است نرود و هم سه نفر وکیل میتا تحت تأثیر پرسش

به طور بهتر از متهم دفاع نماید. همچنان یکی ازجمله مواردی که در حقوق افغانستان بیشتر به نفع متهم 
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ه پرونده است که بدون قید و شرط پذیرفته شده است که این امر در حقوق ایران است حق دسترسی ب

تواند به چنانچه آن امر از جرائم عفت و یا جرائم علیه امنیت نباشد، متهم و یا نمایندۀ قانونی وی می

 پرونده دسترسی پیدا کند.

پی نوشت و منابع
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 جرائم جنسیتاریخ تحوالت 
  ؛محمد بشیر مبشر

 حقوق جزا  جرمشناسی دانشجوی کارشناسی ارشد،              

 چکیده

 .جزایی فقه یهود و ، آیینالنهرینینب هاینامه، قانونتحوالت جنسی، تاریخ جرائم :هایدواژهکل

 

 موجودات این طبیعی هاییژگیاز و یواناتح یرساو  ازانسان اعمروابط جنسی میان دو جنس مخالف 

جلوگیری  و یدمثلتول ها مسئله توالد وآن ینتررابه دنبال داشته که یکی از مهم شماریو آثار بی است

ها با استفاده از قوه ناطقه خود با جهت دادن میان انسان ینهای جانوری است. در ااز انقطاع نسل گونه

تمامیت طلبی خود  و ییجوبر اساس حس لذت خدادادی و هاییتظرف با استفاده از به این روابط و

 ملهازج بشر، جنسی ابطرو برای خصوصاً  همه امورات اجتماعی و در مقرراتی را و هایتمحدود

 یهانظام و گذارانقانون موردتوجه تاریخ مختلف اعصار در دینی، یهاآموزه بر عالوه که است مباحثی

 و ژیکایدئولو و فرهنگی یهاتفاوت باوجود نیز حاضر حال در .است قرارگرفته نیز عرفی حقوقی

 مختلف یهاظامن در جنسی، جرائم عنوانبه هایییتممنوع شاهد او، شخصیت و انسان به نگاه نوع

حد( ) شرعی مقدر و معین هایبا مجازات غالباً جنسی جرائم اسالم، حقوق در هستیم. حقوقی

با  است. رویکرد نانعکاس همی حوزه، این در علی جهان اسالم ف کیفری مقررات که شدهدادهپاسخ

 یربازتفس بهتر به درک تواندیم باستانی یهانامهقانون و کیفری حقوق تاریخ در جرائم این سیر بررسی

 ئم جنسیجرا در ایران افعانستان و کیفری حقوق رویکرد و کند کمک اسالم جزایی فقه در جرائم این

 یگذارارزش و جنسی هاییتمحدود که است آن گرنشان تحقیق این هاییافته .نماید تبیین را

 ادیان یهاآموزه و باستانی یهانامهقانون در حوزه، این در اجتماعی نقض هنجارهای برای کیفری

 جرم فلسفه ،حالیندرع است. انسان طبیعت و فطرت موافق ،یهودیتو  اسالم ازجمله ابراهیمی

 .دارند بنیادی یهاتتفاو ادیان، و هانامهقانون در جرائم جنسی، در هامجازات اهداف و انگاری
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 :مقدمه 

بشر بلکه حیوانات  تنهانههای بشر است. یعتطبدانیم تمایل به جنس مخالف یکی از که می طورهمان     

ا در مورد کند. امهم این غریزه را دارد که به جنس مخالف تمایل داشته و غریزه جنسی شانرا ارضا می

نحوه  بشر این غریزه جنسی باید از راه درست آن و چیزی در شأن بشر است باید ارضا شود. اما در

ه مشاهد فراوانچگونگی ارضای این غریزه جنسی در ادیان و مذاهب مختلف در طول تاریخ تحوالت 

هر  گذارقانونت و همچنین ده اسکه ادیان برای پیروانش تعیین کر حدومرزشود. همچنین تجاوز از می

ده شی برای افراد در ارضای رابطه جنسی بیان کرده است که تخلف از آن جرم محسوب حدومرزکشور 

های متعددی که طبق هر دین و گیرد. حاال این برخورد در قالب مجازاتبرخورد صورت می با مرتکبو 

 ل و تغییر بوده است.نیز دچار تحو تا حاالی دور هاگذشتهآیین و طبق قانون، از 

 اسالم جزایی فقه و ودیه کیفری آیین باستانی، هاینامهقانون در جنسی جرائم بررسی مقاله، این هدف

 ه نمودنبرجست طریق از موضوع این .است ایران کیفری افغانستان و حقوق جاری مقررات با آن تطبیق و

 رائمج خصوص در کیفری یهاپاسخ تنظیم شیوه و نوع یا توصیف در هاتفاوت بیان و مشترک نقاط

 رمج بر امکان تمرکز ،یموردبررس حوزه در جنسی جرائم تعدد به توجه . بااست شده پیگیری جنسی

 المج به و نیست جنسی فراهم جرائم کلیه خصوص در شناسانه کیفر یا و شناختی جرم تحلیل و خاص

 حدود باب در مجرائ این بندییمتقس به توجه با شده،انتخاب مطالعه روش .گرددمی واگذار دیگری

 مطرح دیگر شرایع یا هانامهقانون در که ییهاجرائم عنوان، هر ذیل در و است مجازات اسالمی قانون

 .است قرارگرفته تطبیق و مورداشاره بوده،

 (اصلیم )مستقی جنسی جرائم کلی دودسته به قانون جزای اسالم در شده انگاری جرم جنسی رفتارهای

 جنسی رابطه که است جرممستقیم،  جنسی جرم .هستند یمتقسقابل (فرعییرمستقیم )غ جنسی جرائمو 
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 مساحقه و لواط زنا، جرائم. مانند دهدقرارمی موردتوجه را جنسهم غیر یا جنسهم از اعم نفر، دو بین

د هستن مستقیم جرائم جنسی با مرتبط که استجرائم  نیز یرمستقیمغ جنسی جرائم از و مراد باشدیم

 جرائم . همچناناندقرارگرفته یموردبررس شیعه در فقه نیز دو این که و قذف قوادی از اندعبارت  که

ی بزرگ باستان، هاتمدنمقررات کیفری  روابط جنسی در باستان، النهرینینب کیفری حقوق در جنسی

بیستم  تا قرنی وسطاز قرونو روابط جنسی در اروپا  ظهور اسالمبا  زمانهمروابط جنسی در عربستان 

 و بررسی قرارگرفته است.  موردمطالعه طور فشردهبه

 تعریف جرائم جنسی 

زیرا اگرچه موضوع  ؛دقیق وجهانی دردست نیست یاازجرایم جنسی ضابطه یومانعبرای تعریف جامع

برسرتشخیص طبیعی  امری است محسوس، ولی دشواری مسئله یانری از آدمیروابط جنسی برای گروه کث

؛ مثالً یابدیم تغیر دانشی به دانش دیگر قلمرو از و قومی به قومی دیگر یا انحرافی آن بوده است که از

 1ممکن است توسط اخالق یا مذهب یا جامعه تحریم شود. شماردیطبیعی م شناسییستعملی راکه ز

خالق، جامعه شناسان، روان شناسان همراه اجرائم جنسی علمای علم  هینبراین اساس است که درزم

 یکدیگر توافق کلی ندارد.

شود ل گرفتن جوامع انسانی ظاهرمیهمراه باشکه است ک اییدهکه جرم پد توانیمیطور کل گفته ماما به

فاظت حع برای اجتما یجهدرنت و وقوع آن مستلزم نقض قوانینی است که نظم عمومی را مخدوش ساخته و

 ست وااجتماعی وضع نموده  به هم خوردن نظم عمومی و احتمالی ناشی از یمقابل گزندها خود در از

 شود.جامعه به مرتکب جرم تحمیل می سوی از باعنوان کیفر موجب این قوانین، واکنش قهرآمیزبه

                                                           
 .582، ص  1376،تهران: انشارات رشد، چاپ اول، 2هدی کی نیا: روانشناسی جنایی،جم  -  1
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 جنسی انواع جرائمتقسیم  

لفان، ؤه متنوع سبب شده است ک همین گوناگونی و و گرددیجنسی انواع گوناگونی را شامل مجرائم 

دودسته ، وعده  شانیاند که برخائل شدهقمختلفی را  هایبندییمنظران برای این تقساساتید و صاحب

 ل است.ئغیره قا دیگرشان سه دسته و پنج دسته و

 یطورکلبه ند؛ اماگیر یرا دربرم جرائماز انواع این  یاجنسی توأم با مقاربت طیف گسترده جرائمکه 

 بندی کرد.دسته تقسیمدورا به جایم توان این نوع می

، یباز، پیرپسندی، حیوان بازی، مردهیباز) اعم از زنان ومردان ( مانند: بچه یبازجنسهم جرائم دسته اول:

که به . باشدیتوأم م یکیقاربت و نزدمعمل اشود. این گروه از انحرافات بو مجسمه بازی را شامل می

 .گرددیانتخاب طرف )شریک( جنسی انحراف محسوب م یلدل

 یزن هستند که باعمل و نزدیکی همراه بوده و ازلحاظ انتخاب طرف )شریک( جنسیجرائم  دسته دوم:

. که شامل فحشا محسوب پذیردیکه اجتماع آن را نم گرددیاما تحت شرایطی انجام م باشندیم یعیطب

ها هرکدام این دسته یلبود وقت کافی از تفصناما به نسبت  باشند.ی با محارم میشود مانند: فحشا وزنامی

 کنم.مختلف آغازمیدوره های  پیشینه تاریخی جرائم جنسی در ا ازرصرف نظرکرده و بحث خود

 عهد باستان پیشینه تاریخی جرائم جنسی در 

توان در طول  یها رامباشد که رد پای آنبشری می یهاانحراف ینترترین و باسابقهکهن جرائم جنسی از

است که روابط  زنده برابر قدامت تاریخی انحرافات جنسی باقدامت پیدایش موجودا تاریخ مشاهده کرد. لذ

عمرانسان  دوران است.  اخالق اجتماعی برخالف اخالق  فردی در اخالق اجتماعی هر جنسی جزیی از

باشد. عدم رعایت اخالق اجتماعی اه باتحوالت اجتماعی متحول میهمر طول زمان متغیراست و در و

زند. دراین وضعیت ابزارهای اجتماعی درحالت واکنش توسط آحاد اجتماع به نظم عمومی جامعه لطمه می
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عنوان نمایند. درسه محبث تنظیم شده است. دراین  پدیده مبارزه می نسبت به برهم خوردن نظم جامعه، با

شود. دوم مطالعه در مورد روابط ها بررسی مینسی دراقوام اولیه ونحوه جرم انگاری آناول روابط ج

اروپا  جنسی درعربستان همزمان با ظهردین مبین اسالم. سوم نیزشامل مطالبی درباره روابط جنسی در

 تاقرن بیستم میالدی است.

 هاروابط جنسی دراقوام اولیه ونحوه جرم انگاری آن

جنس  ود طبیعی از ها همانند بسیاری ازگونه های حیوانات به طورفطرت انسان لقت وبراساس مبانی خ

شابه مهمانند سایرموجودات  جنسیت متفاوت دراین موجود، ماده موجودیت یافته اند. وجود دو و نر

شود. میده ها نامیکند که روابط جنسی بین انسانموضوع مهمی درفرآیند زندگی اجتماعی انسان مطرح می

 یکی از اًشود وعمدتروابط که مستقما به جنسیت انسانهای عضویک یاچند گروه اجتماعی مربوط می

 نی درجسما جهت روانی و اساسی گروه های انسانی تلقی شده وعالوه برلذتی که از نیازهای طبیعی و

عنوان اشرف  به ی راموجودات انسان تکثیر موجبات تولید مثل و هریک ازدو جنس به دنبال دارد، مورد

 نماید.مخلوقات خداوند فراهم می

حوه ای ن مقاطع مختلف توجه زیادی به این نوع ازروابط به عمل آمده و در تاریخ حیات انسانی و در

ه ببرقراری روابطی با این خصوصیت درمیان جوامع، گاه باعث شاخص شدن یک گروه اجتماعی نسبت 

 دام یک قوم یاگروه خاص شده است.انه پیشرفت ویا سایرگروه ها ویا

مع انسانی به همان میزان که جنبه های فردی چنین رابط ای مهم است، برطرف شدن نیازهای اجتماعی جوا

 نیزوابستگی زیادی به نحوه برقراری رابطه جنسی وقواعد حاکم برآن دارد.

سان نیزبه طورفردی قادربه چون هیچ اجتماع بدون آن که نظمی درآن برقرارباشد، قابل دوام نیست وان

 گیری ازبابهره خود تن درداده و نیرومند ادامه حیات نخواهد بود؛ به ناچاربرای اینکه به کنترول غرایز
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بسترعرف وعادات جامعه شکل میگرد، ابعادمختلف  به اتکای توانایی هایی که در اندیشه و و نیروی فکر

 ان بخشد.زندگی اجتماعی خود ازجمله روابط جنسی را سام

س تنظیم اخالق، اسا مدرن اثری نیست، همین عرف و بااین حال دراجتماعات اولیه که ازقانون نوشته و

صف پای بندی وکند. با این مین میأت پیوستگی نظم اجتماع را رود که پایداری ومی اعمال بشری به شمار

 ولیه است.پیدایش تمدن های تاریخی ابه اخالق اجتماعی والزام فرد به همکاری باعموم جامعه، مقدمه 

دات عا عرف و شدن قواعد اخالقی بشری و درپی پیشرفت جوامع بشریت برای موثرتر درمراحل بعدی و

به این ترتیب  ها توسط آحاد اجتماع وضع نموده وبرای رعایت آن پذیرفته شده خود، ضمانت اجرایی را

 تقالیدوآنجاکه نخستین وظیفه آداب  از ایش گذارد.حقوقی به نم را به سمت ایجاد قواعد گرایش خود

وزن  رداجتماعی که سازنده ای قوانین اخالقی هرجامعه است لزوم استوارساختن روابط میان دوجنس م

خواهم  ود،انحطاط جامعه به شمارنر و تجاوز رواج نزاع و به نحوی منشا بود، برپایه های متین خواهد

ین نوع ازراوبط ا این مورد در متون حقوقی که ازاقوام اولیه به دسترس است،رغم ابتدایی بودن که علی دید

 نشانگر شده که این امربینیضمانت اجرای کیفری پیش مبسوطی با نسبتا قواعد حقوقی بطور انسانی،

 .لزوم پرداختن به این قسم روابط، حتی درفهم بشراولیه اززندگی خودبوده است اهمیت  و

ترین تاکنون اساسی آغاز همه اشکال آن از ازدواج در دراین رابطه درمیابیم که نهادبامطالعه تاریخی 

زمان همیشه اشکال مختلف  شود. سازمان ازدواج برحسب مکان وتنظیم این روابط محسوب می سازوکار

 عنوان طرفین رابطه زن به اهدافی که توسط مرد و است؛ه آمد در صورت که تصورشود برهر پیداکرده و

مردم اولیه  ارتباط دارد. باعوامل کنونی شود، آن قدرمتنوع است که قابل احصا نیست وزوجیت دنبال می

 اتحاد همسر زندگی بین دو بدون آنکه در شودمی یکدیگر فقط برای توجه به نسل که بوجودآمد همسر

 یک دیگر زن از و به خصوص درجامعه غربی بجای تلذذ جنسی مرد دوره جدید حال آنکه در فراهم آید.
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 بیساری ازجوامع هدف اصلی همسری به شمار نیز در حتی درحال حاضر تمدن بشری و که مقاطعی از

 شوندمی همسر همدیگر خود بازندگی ار همک تنها برای نوع اشتراک مالی و شوهر زن و رود،می رفته ومی

اختالف  که برخالف مرسوم، رفته اندپیش  حتی آنقدر و نسبت پیدایش فرزند چندان توجه ای ندارند و

 .نمایندلوازم ازدواج تلقی نمی از جنسیت زوجین را در

بدون اینکه کمترین توجه اش به ازدواج داشته  زن را و روابط جنسی بین مرد خ بشریت ایجادیاگرچی تار

مقاطعی نوع قانون بین آن دورانیز درخودگنجانیده وحتی در باشند و نزدیکی بدون هیچ گونه قاعده و

ازدواج های گوهی رانیز تجربه کرده است  و جنسی مخالف ازیک دیگر اشتراک دربهره گیری جنسی دو

رغم تنوعی که درمقاطعی زمانی مختلف مکانهای گوناگون درموردهنجارهای جنسی مالحظه علی و

های قوی اجتماعی  لزوم نظم بخشیدن به این روابط ازدید جامعه شناسان وحقوق دانان به اهرم شود،می

دورنمانده است؛ واین نشانگر اهمیت سازماندهی به روابط جنسی درجوامع متمدن کنونی، باهدف 

 1استقرارنظم واسحتکام بخشیدن به ساختارهایی اجتماعی است.

 یاختارهاجامعه و نوع نگرش بر روابط و س غافل بود که شرایط اقتصادی حاکم برهر این امر از نباید

مورد  نظم اجتماعی یفزن ومرد وایجادنوع روابط مالکیت بین دو جنس مذکور، در تعر یتاقتصادی،وضع

 زیاد داشته است. یرنظروایجادهنجارهایی اجتماعی مرتبط تأث

 النهرینبین یفریقوانین ک -1

النهرین بین هدرین بررسی قواعد حقوقی ناظر به روابط جنسی درمیان افرادی که درتمدن های باستانی منطق

 .پردازیمیاند ممستقر بوده
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 یفریم موردبررسی قرارگرفته اندشامل قواعد کپنج تا شمارهشماره یک نوشتار از ین در ایکه قواعد

باشد که قرار می شورآمربوط قوم  قواعد وها تییقوانین هی، نامه حمورابنامه اشنونا، قانونمری، قانونوس

 فوق الذکر مورد مطالعه قرارگرفته است.

 حقوق کیفری سومری  اول:

احیه نکهن ترین قوانین که میشناسیم ازین  عراق کنونی منطبق است و کشور در مری حدوداًوس کشور

که  نمو یا اور_وسط اور های مربوط به این ناحیه  تنامهبدست آمده است. یکی ازقدیمی ترین قانون

ناقص  طورکرده است، منتشرشده که برروی الواحی مربوطه به دوره بابل قدیم بدرمقام شاهی سلطنت می

 شکسته بدست ما رسیده است. و

که چگونه  کندمقدمه اشاره می وماده قانونی است.نامه شامل مقدمه وسی دبخشی حفظ شده این قانون

ه کقانونی به شکلی ماده های موردی است مورشده است. مقررات اپادشاه ازسوی خدابرای حکومت م

درخصوص موارد خاص وجزی تعین تکلیف کرداند. موضوعات مطرح شده عبارت ازجرایم قتل، سرقت 

داری  برخی جنبه های برده موضوعات نظیر ازدواج، طالق و ایراد جرح، جرائم جنسی، شهادت دروغ و

  .زمینه کشاورزی است اختالفات در و

ن ضموده، متحاکم ب مروزمینی س برسر میالد قبل از درسالی دوهزار نمو که حدوداً _اور بخشها ازقانون 

گذار به قانون جرایم موردنظر چگونگی برده داری بوده است ودرکناری سایر نامزدی و ازدواج و قواعد

 جرائم جنسی نیز پرداخته شده است .

محصنه  ای که نامزد شده وزنابت به باکره نس عنفبه  ت بین تجاوزفه نمو درمواد شش و _قانون اور 

 گذارد. تفاوت می
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 ایغریبه دوم که زن مرد د، اما در موردرا به قتل برسان عنفتواند مرتکب تجاوز به در مورد اول نامزد می

اما  بکشد خودرا تواند همسرمی جاهل است. بنابراین شوهر نسبت به زن شوهر دار مرد دهدفریب می

. زن راطالق بدهدو  که مرد درعمل هنجار این بود .اغواکرده به قتل برساند را که زن اورا مرد تواندنمی

فاف متهم زازدواج ویا به عبارت دیگر باکره نبودن درشب  به زنا قبل از گذارش شوهر همسری خودرا در

کند تایید می را ته مردواقع گف در داری و ادای سوگندی که تبری کننده ای اوست خود کند آن زن ازمی

 شود.بنابر این طالق داده می

 کند.بینی مینمو برای ازاله بکارت یک کنیز مجازات پنج شکل پیش _ماده هشت قانون اور 

 مربوطه به ازدواج وچه در قواعد چه در مقطع مربوطه به خود نموبه مسله بکارت در-نامه اورتاکید قانون

 2.تاس مشهود کامال –زمینه جرائم جنسی 

 نامه اشنوناقانون دوم: 

ان اشنونا به ددوشا رود که متعلق به دوران یکی ازپادشاهمی ترین قوانین به شمارجمله کهن قانون اشنونا از

 یل حکومت حمورابی بوده است.ااست که ازمعاصران او

ها حقوق که ازجمله آنپردازد اقتصادی به موضوعات فراوان دیگری نیز می نامه اشنونا عالوه برتدابیرقانون

 3زناشویی وجرایم جنسی است.

طبقه « بوده است. طبقاتی استوار قوانین باستان براساس اختالف وتمایز مانند دیگر مجموعه قوانین اشنونا»

 اشخاص درجه دوم، و مرد مشتمل برزن و آزاد قوانین اشنونا اشخاص بررسی در اصلی اشخاص مورد

 4شده است.شامل می کنیز غالم و عامی یاعضوی ازطبقه عوام و

شکل نقره بود.  20متعلق به دیگری مستوجب پرداخت  ، ازاله بکارت ازکنیز31عنوان مثال مطابق ماده به

 5وی موجب اعدام مرتکب بود. مادر و بدون رضایت پدر ، ازاله بکارت ازدختر26حال آنکه مطابق ماده 
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وسی بیاورد اما شخص دیگری بدون برای دخترکسی هدیه عر اگرکسی» نامه اشنونا قانون 26براساس ماده 

. «ستاعدام ا را اختطاف کند وسپس ازاله بکارت کند، این جرم مستوجب او دختر مادر و رضایت پدر

سم عروسی ازدواج کند عالوه براین مرا دختر مادر و کسی بدون رضایت پدر همچنان اگرکسی همراه دختر

محسوب  سراقامت کند هم منزل او به مدت یک سال در حتی اگر دختر ؛نکند دخترمنعقد ومادر پدر با عقد

 شود.نمی

 او اید همسراو ازدواج نم با وی منعقد کند و مادر و پدر مراسم عروسی را با عقد و دختر اگر 28ماده 

 هد ماند.شود زنده نخوا دیگری دستگیر شود؛ اگرروزی درامان مردمحسوب می

شود  طی یک شوریش یاشبیخون دزدیده شده یابه اسارت گرفته اگرکسی در 130و 129محتوای مواد  از

زدواج ا او کسی دیگری باهمسر حتی درصورت اقامت طوالنی درکشوربیگانه هرزمان که بازگردد وبیبند

چنین اودارای فرزندی نیزشده باشد، همسرش را باز پس خواهد گرفت. ولی اگر همسر حتی از کرده و

مسرش ازداوج شخص دیگری باه بعدا مواجه با وارباب خود و زدن ازاطاعت شهر سرباز فردی درنتیجه

 حقی نسبت به همسرش نخواهد داشت. شود،

 نامه حمورابی قانونسوم: 

به تنظیم هرجنبه  اًباشد که تقریبقوانین مدنی می مجموعه قوانین باستانی حمورابی محتوایی قوانین کیفری و

 پردازد.ای ازموضوعات مختلف زندگی می

بی رحمانه بود، شدید ترین  شده وبینیپیش شدید بسیار نامه درهمه موارداین قانون گرچند کیفرها در

جانب زن موجب کیفری  از جمله زنا باشد که ازجمله کیفرمرگ مربوط به جرائم جنسی می کیفرها از

هم بستری  مصون بودند. اجتناب از کیفر همسری از مقابل چند در اما مرد گرفت.وحشتناک قرار می
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کرد اورا میخوش رفتاری ن اگر هم از آمد ومی برای زن به شمار به منزله جنایتی مستوجب کیفر باشوهر

 کردند.آب غرق می در

گرفت ولی قرار مینامه حمورابی اگرزنی مورد اتهام همخوابی بامرد دیگری قانون 132به موجب ماده 

ه رود را ب دستگری درحالی که باآن مرد همبسترشده باشد اتفاق نمی افتاد آن زن بخاطر شوهرش خود

 خانه می انداخت.

ها باید کند آن گیرری خوابیده دستحالیکه بامرد دیگ شحصی در نامه حمورابی: اگرهمسرقانون 129ماده 

 شاه نیز داشت اورا ببخشد، پس زن قصد شوهر اگر ندازد وبه داخل آب بی ا را به یکدیگربسته و هردو

 باید رعیت خودرا ببخشد.

توان هم آغوشی با شود که مینامه مشمول کیفری میمهم ترین عناوین مجرمانه جنسی که دراین قانون از

رد بام زنا بامحارم است، هم آغوشی بانامزد شخصی دیگری که هنوز که نوعی از 6مرگ پدر پس از مادر

، فراهم آوردن موجبات 7طریق اسیرکردن وی کند ازدرخانه پدرش زندگی می دیگری آمیزش نکرده و

 و نزدیکی کردن مرد بادختر خود را نام برد. 8شوهربه خاطرمرد دیگر

 هاقوانین هیتیچهارم: 

این  مواد ازماده است که تعدادی معدودی 200قرن قبل ازمیالد وضع شده ( که  شامل  13قانون هیتی ها) 

های مجازات تعلق دارد و رودمی مباحث حقوق کیفری به شمار ها که ازمجازات نامه به جرائم وقانون

 9بینی نموده است.این اعمال پیش برای برخی از مرگ را جمله کیفر سنگینی از

کند، مرد مجرم  تجاوز به او کوهستان به دام انداخته و در ها : هرگاه مردی زنی راقانون هیتیی - 197ماده 

این صورت زن مجرم محسوب شده وکشته خواهد  آن زن را درخانه اش به دام اندازد در اگر خواهدبود اما



  

 بلندای اندیشه    1396فصلنامه علمی دانشجویی، سال هفتم، شماره نهم و دهم، بهار و تابستان 

 

164 
 

 

ها را تواند بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشد آنها شود میشد. هرگاه همسرآن زن متوجه عمل آن

 بکشد.

ن من نباید زبگوید  : اگرشوهرآن زن بخواهد آنهارابه دادگاهی شاهی برده و هاهیتیی قانون – 198ماده 

 مرد جان آن خواهد شد که از را ببخشد که دراین صورت مجبور تواند جان همسرخوداومی ،کشته شود

تواند می ها باید کشته شود به همان ترتیب عمل خواهد شد. شاه نیزهردوی آن اگربگوید نیزگذشت کند و

 دهد. قرار ها مورد عفورقتل آنهارا داده یا آندستو

به نوعی  ازدواج  بوده و زنا ناقص عقد شود آن است کهها دیده میتییقانون ه نکته قابل ذکری که در

وده است بکدام یک نادرست  طبق آن کدام رابط درست و عرف عامه بوده که بر جرم علیه اموال ناشی از

 شده بود.بینیویی غیرمجاز، مجازات مرگ هردوطرف رابط پیشها برای زناشوانین هیتیق در

مجازتلقی اگرمردی بامادر، دختریا پسرخود رابط جنسی برقرارکند این رابطه شان غیر – 189طبق ماده 

این  190کرد براساس ماده می شد. ولیکین اگرمردی با مادر خوانده خودش رابطه جنسی برقرارمی

صورت رابط شان  این در قید حیات بوده که در شد مگراینکه پدرش هنوزنامه جرم تلقی نمیقانون

 شد.غیرمجاز تلقی می

 قوانین آشوریپنجم: 

ده وتاریخ ماده بوده که برروی سه لوح نوشته ش 90قدیمی ترین قانون است که دارای  قوانین آشوری از

درجات مختلف داشته که ازجمله نظام یفرهای قانونی باشد. درنظام حقوقی آشورکقبل ازمیالد می 1300

قوانین  د. واشکال دزدی، اعدام مرتکب بو بعضی از هتک ناموس و کیفری آن زمان به جرائمی مانند زنا و

 قوانین آشورحیث زمان بر از قوانین حمورابی است که ظاهر از جنبه دنیایی آن کمتر و ترآشوری ابتدایی

 مقدم بوده است. 
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توانستند می خواستند وهراندازه که می مردان نیز شوند و بودن بدون حجاب ظاهر جازدوران زنان م دراین

نگهداری ناموس خویش  زنان چنان توقع داشتند که بی اندازه در برای خود معشوقه مهیا کند. بااین همه از

دررابط آن نیست که  رفت که گریزی ازمی وفادار باشد. فحشاء درزمان همچون امری به شمار امین و

 این حقی برای او کشت ومی یافت اوراحال خیانت می در را قوانین خواص داشتند. اگرمردی زن خود

 10قوانین موجود هنوزپا برجا مانده است. بسیاری از رفت، همین عادت است که دربه شمار می

 روابط جنسی  درمقررات کیفری تمدن های بزرگ باستان -2

وابط رپردازیم. برخی تمدن های بزرگ باستان می کم برروابط جنسی دربه بررسی قواعدحابحث دراین 

م  مورد مطالعه اول تا چهار شمارهایران باستان در باستان، روم باستان و جنسی درحقوق کیفری یهود، یونان

 قرارگرفته است.

 پیامبر یهودیان به طورنسبی به که عتیق و عهد حمورابی قوانین میان زیاد های شباهت :قوم یهود اول

 برآن تصور، ی ده فرمان استمحتوا مقدس کتاب سِفر نخستین پنج که دارد وجود شده داده نسبت موسی

این مجموعه  جهان غرب برپایه آن استواراست. فرمان هفتم از است که بنیان نظام حقوقی بسیاری از

تک  مجازات زنای مرد یازن مرگ بود وعهد عتیق  شود. درشامل می ارتکاب زنای محصنه را کردن ازنهی

های مانند هتک حرمت کودکان،  جرم سفرالویان عهد عتیق از در 11شدند.همسری قاعده کلی محسوب می

 در کردن باحیوانات و نزدیکی مادرزن، با روابط جنسی جنس بازی،هم پسر،زنای محصنه، فحشای بازن

شده که بامجازات مرگ روبروشدند.  هایی نام بردهنوان بزهعجلوگیری ازجماع، به استمناء و آفرینش از سفر

دیگری  مرد این بودکه مردی همخوابی زنی شود که آن زن را عبارت از قوم یهود نزد در به این لحاظ زنا

هردو به  زناکار زن ومرد به حق مالکیت داشت و واقع زنا عنوان تجاوز به همین جهت در خریده باشد

 .شدنداعدام محکوم می
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ازدواج سخن  روابط جنسی پیش از از و شودفرمان هفتم عهد عتیق ازدواج اساس خوانواده شناخته می در

را ثابت  گی خودزهیروز ازدواج دوش باید در مقررات خاص، دختر آید لکن به موجب قواعد وبه میان نمی

داشت. چراکه  انتشار یان قوم یهودم در میرد. بااین وجود عمل زنایتاب کندمی سنگسار اگرنه اورا و کند

گونه بود که زنان بدین لذا زنان بکاری بیگانه منع نکرده و همخوابی با را از افراد یهود شرع نین واقو

عتیق به  هایکه درعهدبزه بیشتر این شهر روبه افزایش بود. آن در که عدد اورشلم آمدند ی به شهرپروس

 12گردید.جنسی می شد شامل جرائممجازات مرگ روبرو می

 

 یونان باستان دوم:

تمایل است. حقوق یونانی که درقرن هفتم قبل ازمیالد است. درآتن قدیم اخالقیات بیشتربه مشرق زمین م

حراف یونان قدیم مسایل ان در مردان پذیرفته شده است و جسمانی عشق توسط زنان و اساسی جنسی و

 ه است. ابزار شرمندگی مرتکبین رواج داشت محدودیت و اطفال بدون جمله گرایش به همجنس و جنسی از

براساس قانون، مجازات زنا برای زنان  کند.خانه بیرون می از زن خودرا زناکار درعرف یونان باستان شوهر

ند. مردی اامور جنسی سهل گیر آمیزند مرگ است. ولی مردم یونان درزن شوهر دار می برای مردان که با و

زن خطا کارش انتقام بیگرد.  تواند ازمی خودش به هرطریق که باید اوخیانت کند معموالً که زن اش با

ازای مبلغی پول ازگناه  ویادر گماردبه زدن او می غالمی را ریزد، یامی برای این کاریابی درنگ خون اورا

 13گذرد.وی می

 روم باستان  سوم: 

حقوق رومی ها ازکهن ترین سنت های قانونی درجهان مطالعه منابع تاریخی علم حقوق پیداست که  از

رود که حقوق اولیه شان مبتنی برعرف های نانوشته وخواست خدایان بودند. باایجاد لوایح به شمارمی
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دوران اگوستوس روم باستان  آید. درمی تاریخ نظام عدالت کیفری به شمار گانه رومی نوآوری دردوازده

آمدن کنستانتین وجانشینانش رفتارهای  باروی کار های مستقل فرستاده می شد. و را به جزیره مردان زنا کار

جنس هم محارم و برای زنای محصنه، زنای با گرفت وغیراخالقی جنسی به شدت مورد مجازات قرار می

 در تخلف کوچکی بود؛ و روم قدیم زنا در مورد مرد شدند. بااین حال دربازی مجازات اعدام اعمال می

 شد.توارث محسوب می رد زن جرم عمده ای نسبت به نظامات مالکیت ومو

حق  شوهر زن تامدتی در روم قدیم نیزجریان داشت و طریق خرید ماهیت ازدواج مانند یونان باستان از

 عمالً  زن و لحاظ تشریفات به پدر این حق از کرده بود بکشند و را که هنگام زنا گرفتار نداشت زن خود

قرارگرفته  گرفتن هم خوابه بجای ازدواج مورد قبول قانون طرف دیگر ها محول شده بود که ازبه دیوان

زی جنس باروم قدیم هم آن واحد دوهمخوابه داشته باشد. وهمچنان در مردحق نداشت که در بود و

 عادات بوده که توسط  قانون هم منع شده بودند. خالف عرف و

 ایران باستان چهارم:

که تنها بخشی اندکی ازرویه  بودمیان ایرانیان باستان حاکم  در وندیدادت محققین قوانین براساس شناخ

 21است مذهبی درآمیخته بود که دری باق زمان زردشت دانش بشر داد. ازقضایی ایران باستان را تشکیل می

وحقوق نوامیس ده اها کتاب های حقوقی حقوق خانوتسک ) کتاب مقدس ( طبقه بندی شده که ازجمله آن

           14ی جمع آوری شده است.نپاکدام و

ایران  ساسانیان در مقطع تاریخی عصر شناخته شده در جمله جرائم کامالً جرائم خالف عفت عمومی از

 شدند.باستان محسوب می

 باشبیه  ف خواص خود ویزنای محصنه با تعار این دوران ازجمله ازاله بکارت، زنا و عناوین مجرمانه در

روابط جنسی  لواط و حالت مختلف ارتکاب آن و درنظرگرفتن حالت های امروزی و مفاهیم امروزی با
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گناهان بسیارسخت محسوب  این میان جرم لواط یا غالم بارگی از ض جرم انگاری شده بود. درایبازنان ح

   15مجازات آن فقط مرگ بودند. توانست وشانرا پاک کرده نمی شد که هیچ چیزمی

حقوق خانواده قواعدی  در اًظام خانوادگی دوران سلطنت اشکانیان درحوزه حقوق خصوصی وخصوصن

حق کشتن  جمله اینکه شوهر کرد وضع شده بود. ازمرتبط به آسیب های که نهاد خانواده را تهدید می

بدهد که توانست زن خودرا طالق مورد می چهار مرد تنها در داشت و شد رازنیکه متهم به خیانت می

پنهان کردن ایام قاعده گی ازشوهر  عقیم بودن زن، جادوگری توسط زن ، فساد اخالقی زن و از عبارت بود

 16خود.

 دین مبین اسالم ظهور عربستان همزمان با روابط جنسی در -ب

سرزمین  بعثت نبی مکرم )ص( شبه جزیره عربستان که سه چهارم آن دین مبین اسالم و ظهور همزمان با

اوندی، طایفه اسالم بروابط ابتدایی خویش هرگونه سازمان سیاسی بوده که پیش از فاقد آب علف بود؛ وبی

 دین ویا و کشور راه همه کارهایی را که در کرد وکاری نمی آن دیگر از قبیله ها استواربود که به جز ها و

 ها زنان شان درعمیق آن براساس باور عرب های بدوی و قبیله بود. به نظر داد بخاطرانجام می نژاد خود

زندگی  ط دشوارتوجه به شرای این زیبایی هم با ربوده بودند اما زنان دیگر از عرصه زیبایی گویی سبقت را

زنان  یزنآن  حتی پس از ظهوراسالم و خشونت طبیعت چندان خوشایند نبود. قبل از از ثراسرزمین مت در

رپدری ه عالقه شدید مردان بودند زندگی پررنجی راداشتند. ش وعرب بعدازمدت کوتاهی که مورد پرست

 تحقیر درجامعه ای که نگرش تولد زنده به گورکند. را پس از خود توانیست دخترصورت تمایل می در

عنوان کاالیی بهترین حاالت زن به در روابط باوی ازمختصات آن بود و شهوانی به مقوله زن بود و و آمیز

 کرد.شد که باید تا پای وجان ازآن دفاع میمیارزش تلقی  با
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 روابط جنسی درقوانین جزایی  افغانستان: -ج

جمله  ک ناموس ( ازتلواط وه ا،طور مشخص تجاوز به عنف ) زنتجاوزات جنسی و به خشونت و  

وجود االیام یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز جرائمی هستند که از قدیم

یافتند که همین  تجاوز های متفاوت ارتکاب میاکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزهداشته و هم

عنوان یکی از بارزترین مصادق نقض حقوق بشر در افغانستان طی سالهای اخیر روبه افزایش جنسی به

بخصوص سالهای جنگ  ی گذشته،به شرایط و اوضاع افغانستان در سالها شود. هرچند با توجهخوانده می

تکثر  ثراماند، ولی امروز به مکتوم و پوشیده باقی می و درگیری، تجاوز و خشونت های جنسی غالباً

دن های همگانی، وجود و فعالیت نهادهای فعال مدنی در بخش حقوق بشر، تدوین و اجرای شرسانه

ش های جامعه به تمام بخ ماند و غالباًپنهان میقوانین مرتبط و... دیگراین گونه حوادث و جرائم کمتر 

 گردد.منعکس می

اتفاقات و رخدادهای مربوط به خشونت های جنسی و بخصوص تجاوز به عنف، طی ده سال گذشته 

یشه نگاهها به سمت ر سبب شد که تا حدودی توجهات محافل مختلف نیز به این معضل جلب گردیده و

رسد می لوگیری ویا حد اقل کاهش سطوح آن معطوف گردد؛ اما به نظریابی و ارایه راهکارهای برای ج

 شود.بی میبه گسترش ارزیا ها شده و این معضل کماکان روعوامل و دالیل زیادی مانع توفیق این تالش

با اینکه هنوز آمار و گزارشهای دقیقی از میزان و کمیت اتفاقات ناشی از این جرم طی مدت مشخص ثبت 

گویند، اما موارد ی گزارش شده در رسانه های کشور دهای مرتبط با حدس و گمان سخن مینشده و نها

تجاوز جنسی ماهیت جرم و جنایت  دهد که این پدیده درگوشه و کنار کشور رو به ازیاد است.نشان می

 جزای تطبیق شرایط زنا در جرم هرگاه – 426ماده  طبقداشته و به همین دلیل درقانون جزای افغانستان 
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اسباب دیگرحد ساقط گردد مرتکب مطابق به احکام این  یایکی از موجود نگردد یا به علت شبهه و حد

 گردد.قانون مجازات مجازات می

ل به حبس که بامونث زنا یالواط ویا بامذکرلواط نمایند حسب احوااین قانون شخصی  427مطابق ماده 

 گردد.طویل محکوم می

منجرگردد  این قانون به مرگ مجنی علیه 427ن هرگاه فعل مندرج فقره یک ماده این قانو 428طبق ماده 

یا  که به عنفاین قانون شخصی 429طبق ماده  گردد.حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم می

ماید به به آن شروع ن نماید و مونث تجاوز باشد یا اینکه مذکر له به ناموس شخص اعم ازیتهدید یاح

 اسالمی، لواط  در فقه اثباط زنا و گردد. هرچند درنباشد محکوم می هفت سال بیشتر طویل که ازحبس 

 حکم آن اشد مجازات؛ یعنی اعدام ویا سنگسار است.

 قرون وسطی تا قرن بیستم میالدی اروپا از روابط جنسی در -د

 شد.ی مختلف یافت میهامیان عرف  صورت پراکنده درحقوقی کیفری به اروپای قرون وسطی، مواد در

صاص میدهد هزارساله است که بخشی ازمهمی تاریخ اروپارابه خوداخت اًقرون وسطی دوره تقریب از منظور

 باشد. ( میالدی می 1453تا  476که از) 

 افزایش قدرت و قرون وسطی رواج پدیده فؤدالیته، حکومت های ملوک الطوایفی و ویژگی های بارز از

هرحال به مجازات رساندن جرائم اولویت نخست نظم سیاسی مسیحی  در 17یساست.حاکمیت مذهبی کل

بامطالعه عمل کرد سوابق قضایی کشورهای اروپایی براین اعتقاداند که  نسندگاینو بوده است. بسیاری از

 بوده است. امروز پایان قرون وسطی به مراتب بیش از سیاهه جرائم در

قبیل  تداخل قدرت ها باعث گردیده که فضیلت های سنتی از و جنگ ترس از رغم آن که وحشت وعلی

شود بسیاری از انسانهای مضطرب سقوط ارزش ها سبب می مذهب ارزش خودرا ازدست دهد و اخالق و
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درآن دوران رعایت  18گیرند.به نوامیس مردم را پیش تجاوز قبیل فحشا، فساد و از راه ارتکاب جرائمی را

ازدواج  بدین ترتیب روابط جنسی خارج از مسیحی تلقی شده و زندگانی فرد ازجزیی  نظم اخالقی نیز

فرانسه  خرقرن شانزدهم درآ او از این وجود داد. باتشکیل می جرایمی را خود آمده و نامشروع به شمار

انگلستان  شد. درهتک ناموس به عنف کیفرهای مالیمی اعمال می نسبت به جرائم زنا، دوهمسری و

شد ولی زمان حکومت روحانیون انگلوساکسن به سختی مجازات می ه جرائم علیه اخالق درک هرچند

زمان کرامویل انگلیسی این اعمال دوباره  آنجایکه در این جرائم تعدیل شد تا ها درآن مجازات پس از

یار های بسبه شیوه جرم تلقی شدند. با این حال یک تعصب خاص، مجازات جرائم علیه ذات انسانی را

 که با یهودیان وکسانی بازان وجنسبریتانیای کبیرهم ساخت. برای مثال درای رهنمون میرحمانهبی

 19شد.ها وعده به سوزاندن داده میآن با فرانسه نیز در شدند ومی حیوانات آمیزش جنسی داشتند زنده بگور

محاکم  محارم که جهت رسیدگی بههمبستری با  زمان کرامول، هتک ناموس و در جمهوری انگلستان و در

رانسه چنین ف روسپیگری نیز چنین بود. در شدند ومرگ پاسخ داده می شد باکیفرکلیسایی ارجاع داده می

ابتدایی قرن  از هتک ناموس نیز رائم چند همسری وتوان مشاهده کرد؛ جآشکارا می رویه هایی را به طور

 ان ود. همچنان انگلستان درقرن شانزدهم سیاست مدارشدنهفدهم با مسامحه مورد مجازات واقع می

وانین خود به وضع ق خوی بشری به ستوه آمده بودند، برای سهولت کار مبارزه از قانوگذاران که از

عبرت بگیرند  خواستند کهاعدام می مردم را به تماشای شکنجه و دادند ومی رحمانه تبهکاران را کیفربی

 .امل بودندگرایی را شجنسهم انت اعدام بود مانند جرائم زنا، تجاوزجنسی وخی حسب نوع جرم و کیفر و

 :نتیجه گیری

 شوندمحسوب می بشری مقرراتی اصلی، خاستگاه و مبنا از نظرصرف که باستانی هاینامهقانون بررسی

 قرارگرفت، بررسیمورد  مطالعه این در که یهود دین ویژه به و اسالم، دین بر متقدم ادیان های آموزه و
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 غیر های انسان روابط جنسی در هایی محدودیت و مندیقانون به ها انسان فطری تمایل از حکایت

 کیفری حقوق در جنسی های جرائم آموزه و بشری باستانی مقررات در که دارد جنسهم و جنسهم

 به .است گرفته قرار حمایت مورد اسالم، و یهود شریعت جمله از و ابراهیمی ادیان باستان، النهرین بین

 ارزش گسترده بسیار شباهت نشانگر دینی، های آموزه و باستانی مقررات تطبیقی دلیل، بررسی همین

 به برداشتن تمایل گرفت، نتیجه توانمی اساس این بر .است جنسی روابط زمینه در اجتماعی های زندگی

 است، کرده طرفدارانی پیدا معاصر جهان در که جنس،هم افراد میان در ویژه به جنسی، های محدودیت

 هایی پیرایه به انفعالی و افراطی واکنش نوعی و انسانی طبیعت و فطرت از گرفتنفاصله ای گونه به

 شباهت وجود با. است رقم زده انسان برای را ها محرومیت برخی مقدس، امور یا دین نام به که است

 متن و دینی های آموزه جنسی میان جرائم برای مجازات تحمیل و کیفری گذاری ارزش در زیاد های

 تفاوت به توانمی را هاآن از که برخی گرددمی مشاهده خصوص این در هایی تفاوت ها،نامهقانون

 . دانست مربوط حقوق مطالعه برای النهرین بین در علمی روش

 بنابراین .است جزئی و واقعه ای قضیه صورتبه باشد، کلی و مند قاعده که این از بیش که ای شیوه

 ضد عمل آن جوامع آن در که شودنمی این بر دلیل نیست، اشاره مورد مقررات این در رفتاری اگر

 .است نبوده جرم و شدهنمی محسوب ارزش

 در اسالمی های آموزه همه تقریباً که این وجود با دهدمی نشان مقاله این های بررسی براین، عالوه

 در مقررات اسالمی مدار کرامت و تکاملی کرد روی اما دارند، امضایی ماهیتی جنسی جرائم خصوص

 انگاری جرم فلسفه در که ای گونه بهد. دار تأسیسی جنبه یهود، شریعت و هانامهقانون مفاد با مقایسه

 حریم از حفاظت است، توجه مورد بیشتر آنچه اسالم، در هامجازات اهداف یا و جنسی های جنایت

 شریعت های آموزه عنوان متونی که به یا ها،نامهقانون در که حالی در است، اخالق و خانواده اجتماع،
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 پدر یا همسر اختیار در بویژه و جنسی جرائم بودن خصوصی موارد، برخی در است، دسترس در یهود

 یا و اکراه و عنف با حتی جنسی درروابط دختر پدر به خسارت پرداخت یا جرائم، این تعقیب بودن

 ند.شونمی تلقی مدار کرامت محورو اخالق رویکرد خطاکار، مرد با زن ازدواج به اجبار
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ودرخانه پدررش زندگی میکند اسیرکرد وبااوهم آغوش شد وآنان رااسیرکردند آن شخص باید به قتل برسد 

 «.درحالیکه ان زن باید آزاد گردد
شخصی به خاطرمرد دیگری موجبات مرگ شوهرخودرا فراهم اگرهمسر» قانون نامه حمورابی  153ماده  -  8
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 اقسام و شرایط اسناد در حقوق افغانستان
 ؛محمد کاظم سروری  

  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد، دانشجوی

 

 چکیده
اسناد را از لحاظ اعتبار به اسناد رسمی و عادی تقسیم  282قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان در ماده 

کرده است. حقوقدانان مهمترین شرایطی را که برای اسناد بر شمرده اند عبارتند از: نوشته بودن، قابل 

 و اثر انگشت.استناد بودن و وجود مهر، امضاء 

نباید فراموش کرد که این شرایط عمومی اسناد است و اسناد هرکدام شان شرایط به خصوص خود را  

دارند. در مورد اعتبار اسناد باید بدانیم که معموالً اعتبار اسناد نسبت به طرفین و شخص سوم مطرح 

ت و تا زمانیکه خالف آن ثابت شود. براساس حقوق افغانستان اسناد رسمی نسبت به طرفین معتبر اسمی

 نشود و اثبات خالف اسناد رسمی جز با ادعای جعل، امکان پذیر نیست.

 واژگان کلیدی: سند رسمی، شرایط، اقسام، محاکم، نوشته بودن و اعتبار اسناد.
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 مقدمه
 حدی تا رسمی سند اعتبار عظمت باشد.اسناد در جریان دعاوی حقوقی از جایگاه خاصی برخوردار می

 محکمه نه و دارد انکار انکار، اجازه مدعی نه .است گردیده مسدود محاکم در انکار و تردید باب که است

 کارایی ثبت حقوق علم در رسمی اما سند است باز علوم همه انکار، در و تردید باب 1.انکار استماع اذن

 به نیز قانونگذار .است نموده جلب را گذارقانون اعتماد گذاشته، که نمایش به خود از را زایی یقین و

 نموده اعطاء رسمی سند به را انحصاری و ویژه امتیاز رسمی سند منزلت و حرمت به اعتقاد واسطه

شصت، مهر و یا  که شخصی که هر قانون اصول محاکمات مدنی آمده است  291چنانچه در ماده  .است

 کند انکار و یا تصدیق را سند تواندگردد، میرسمی در یک خصومت ارائه  غیر نشان انگشت اش در سند

ماده  1کند. در بند  تردید آن مندرجات و متن به نسبت تواندمی باشد دیگری به منتسب سند چنانچه .

شود، مگر اینکه قانون مدنی آمده است که صدور ورق عرفی از طرف امضاء کننده اعتبار داده می 995

قانون اصول محاکمات   286در حالیکه برابر  خود صراحتا انکار کند.  شخص از امضاء مهر و یا اثر انگشت

 تواندمی تنها و ندارد وجود برایش انکار و تردید باشد، حقرسمی سند او به انتسابی سند مدنی هرگاه

کند. قبل  اقامه دعوای جعل دعوای خودش را با ارائه سند مبطل کننده و یا برعکس اقرار مدعی علیه و یا

آنکه بخواهیم در مورد انواع و شرایط اسناد بحث کنیم نیاز است که به مفهوم لغوی و اصطالحی آن از 

 اشاره کنیم.
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 سند لغوی مفهوم

دعای جوشن کبیر آمده است:) یاسند من السند  29سند از نظرلغوی به معنای تکیه گاه میباشد. و در فراز  

و یا چیزی که بوودان اعتماد کننوود،  2که تکیه گاه همه است.له( که دراین دعا سند به خداوند اطالق شده 

 3نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد، یا مطلبی را ثابت کند، که سندات و اسناد جمووع آن است.

صورت گفتار، نوشتار، پیگره سنگی، سفوالی و سکوه فلوزی و...بواشود. مانند تواند بهبه این معنا ،سند می

 4عنوان سند تاریخی به شمار می رود تا به قیمت تومدن اعوتماد شود.سفالی قدیمی که بهکوزه 

 5در لغت نامه معین، سند به معنای نوشته ، مدرک و جمع آن اسناد  آمده است.

 مفهوم حقوقی سند 
 قانون مدنی و قانون اصول محاکمات مدنی از سند تعریف ارائه نکرده انود، اما قوانون اجرائات جزایی  

اسناد را این گونه تعریف نموده است: )اسناد اوراقی است که حاوی معلومات رسمی   31، جزء4 در مواده

ا،کتاب و یا امثووال یاخصوصی به شمول اوراق تحقیق،گزارش اهل خبره ،قرار یا حکم محکمه،نوشته ه

 باشد.(که این مورد بحث ما نیست چون هدف ما اسناد در دعاوی مدنی است نه جزائی.آن می

عده ی از حقوقدانان  سند را این گونه تعریف نموده اند کوه ؛ سند عبارت از نوشته ای است که در 

یا دفاع از دعوای حق،از آن  محاکم و قضاوت دلیل قرارگیرد و برای اثبات ادعوا در مقام دعوای حق ،

استفاده شود ، خواه دعوای مطرح شده باشد ویا نشده باشد. مانند قباله نکاح، سند در عوقود وایوقاعات 

 6.از قبیل بیوع، اجاره و..
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 انواع سند
از آنجائیکه محور بحث ما را حوقوق افغانستان شکل میدهد، خوب است که به قانون مدنی و قانون اصول 

محاکمات مدنی مراجعه کنیم، تا در یابیم که حقوق افغانستان چند نوع سند را به رسمیت می شناسد. با 

 مراجعه به قوانین کشور در می یابیم که دو نوع سند پذیرفته شده است:

این قانون از سوند   995از سند رسمی یاد آوری شده است و در ماده  991در قانون مدنی در ماده -1

 ن گقته شده است.عورفی سخ

 رده است.کووعرفی تقسیم  سند را به رسمی و 282ماده درانون اصول محاکمات مدنی ق در _2

 سند رسمی -الف

قانون اصول محاکمات مدنی تعریف اسناد رسمی را بوه قانون مدنی ارجوواع داده اسووت. ماده  283ماده 

سند رسمی ورقی  است که مووظف » قانون مدنی در مورد تعریف سند رسمی بیان داشته است:  991

ویش عمومی یا کارکنان خدمات عامه بووه اساس احکام  قووانون درحوودود صالحیت اختصاصوی خ

کند، در آن درج و ثبت نمووده آنچه را به حضورشان گزارش می یابد، یا از اشخاص ذیعالقه کسب می

 « باشند.

اما در مورد محتوای سند رسمی اینکه بواسطه موووظف عمومی ) کارکونان خدمات عومومی( تنوظیم می  

گردد. خدمات عمومی انجام می گردد، دونوع است، یکی اینکه اصل عمل در نزد موظف عمومی یا کارکنان 

دهد، به ثبت می رسد. یعنی در سند رسموی تمام آنچه که در حضور و پیش چشم موظف عمومی رخ می

به بیووان واضح تور، اصول تصرف حقوقی در محضر موظف عمومی رخ می دهد: مثل اینکه زن و مووردی 

ها را می خواند همه با  امام  که عقد نکاح آنکه  قورار است بووا هووم ازدواج کنند، همراه شاهدان و مال
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شود و هم در محکمه وثایق حاضور می گردند، همه شرایط ازدواج در محضر موظف عمومی اظهار می

 7نماید.ها را در سند رسمی در میشود و موظف عمومی تمام  آنعوقود نکاح نیز در همانجا، خوانوده می

ان دیگر انجام شده است ولی اشخاص ذینفع آنچه را انجام داده و دیگری اصل یا تصرف حقوقی در مک

اند بوه موظف عمومی خبر می دهند و موظف عمومی هم آنچه برایش ارائه شده، در سند رسمی  ثبت 

کند. مانند این که خریدار و فروشنده عقد را در جای دیگرمنعقد کرده اند، اما در محکمه وثایق می

دارند که من فالن جنس را فروختم و قیمت آن موظف عمومی اظهار و اقرار میحاضرشده انود و در نزد 

 دارد که فالن جنس را خریدم و مبیع را تحویل شدم.را اخذ نمودم، همین طور طرف مقابل اقرار می

کند. این دو نوع ، هر دو سند رسومی و معتوبر موظف عمومی اظهارات دوطرف را در سند رسمی ثبت می

 از لحاظ اعتبار باهم تفاوت دارند. است، اما

-برخی از حقوقدانان در این مورد بیان کرده اند که از نگاه منطقی نیز اعتباراعالم مامور رسمی با هرآن

گردد، بدیهی است که یکسان باشد،  بخاطریکه، انچه را که چیزیکه طرفین گفته اند و در سند ثبت می

رویدادی است که نزد او واقع شده و مامور، یافته هوا و مشاهده نویسد، ماموراحراز میکند و درسند می

 نگارد، لیک، آنچوه ازعنوان شاهد ممتاز، بدون واسطه و گزیده شده قانونی در سند میهوای خود را به

شود و او ناظر بر وقوع و صحت وسقم آن نیست، فقط از ایون جهت سوی اشوخاص به ماموور اظهار می

نماید و أمور رسمی،  اظهارات امضاء کننده را به همان گونه که تعریف شده درج میرسمیت دارد که م

بوه همین اعتبار در سند آمده است. پس، اگر ادعای مخالف آن رونما شود، ایون ادعوا، بوه معنوای منتسسب 

ودعی منوکر دروغگوویی و تزویور و اشتباه به مامور رسمی نخواهد بود تا ضرورتی به ادعای جعل باشد. م
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اظهار اعالم کنونده به مامور نیست، مدعی اشتباه یا تزویر اعوالم کننده و نادرسووتی اظهار  اوسوت و 

 8کوافی است بتواننوود آن را اثبات کنند.

 سند عرفی -ب

نوعی دیگری از اسناد، بنام اسناد عرفی یا عادی معروف است که بیشتر جنبه غیر رسمی را دارد، حال به 

 تعریف، شرایط و انواع آن می پردازیم.  

مگر اشخاص  قانون مدنی )در صورتیکه ورق مذکور صفت سند رسمی را کسب ننموده، 991ماده  2برابر بند

 انگشت نموده باشد، حیثیت سند عرفی را  دارد.( ذی عالقه به آن مهر، امضاء یا نشان

به تعبیر  9باشند.قانون مدنی که بحث شد، سایر اسناد عادی می 991پس، به غیر از اسناد مذکور در ماده 

عنوان سند عرفی دیگر سندی که رسمی نباشد، ولی دارای مهر، امضاء یا اثر انگشت اشخاص ذینفع باشد، به

 10شود.شناخته می

ای از حقوقدانان سند عرفی را به طور مفصل اینطور تعریف نموده اند: سووند عرفی )عادی( نوع عده 

کتبی با کاربرد عملی متداول و معمول در جامعه است و آن عبارت از نوشته تنظیمی و امضوواء  دلیول

داشته  شده توسوط طرفین اموضاء کننده، بدون اینکه یوک مقام صالحیت دار، در تنظیم آن دخالت

 به نظر می رسد  که جامع ترین تعریف باشد. 11باشوود.

 شرایط سند عرفی

 نوشته بودن - 1

آنچه که مهم است در تعریف اسناد، واژه )ورق( است پووس، شرط اساسی سند عووادی کتابت و نوشته 

د. سند ممکن کند باید در سند نگارش شوبودن است، یعنی آنچه از تصورف یا واقعه حقوقی را که تعهد می
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توسط خود طرفین  یا بووه وسیله شخص سوم تنظویم شود، نکته قابل توجه این است که استفاده از کلیه 

شیوه هووای نگوارشی سوند، از قبویل دسوت نویسی ، ماشین کردن نوشته و یا چاپ نوشته و عکس برداری 

 12ت.توان از آن کار گورفاز  آن برای تنظیم یک سند کافوی است  و می

 

 امضاء، مهر و  اثر انگشت - 2

 حقوقدانان عالوه بر اینکه نوشته بودن اسناد عرفی با هر شیوه نگارش را شرط می دانند وجوود امضاء، مهر 

  و نشان انگشت متعهد را نیز الزم و ضروری می پندارند.

 حقوق دانان به این باور اند که فقط الزام شکلی کووه برای شکل گیری و اعتبار یک سند عادی وجود دارد، 

امضوای آن سنود اسوت. با این شرح که  لزومی وجوود امضای طرفین قرارداد در سند به سند عادی اعتبار 

ضاء کننده حتمی و یقین بخشد. چون، مهم این است که هویت شخوص و تائوید مفاد سند توسوط ام می

 13آور است.

صدور ورق عورفی از طرف امضاء کننده اعتبار داده » قانون مدنی در این مورد بیان کرده است :  995ماده 

شود، مگر اینوکه شخوص از امضاء، مهر و نشان انگشت خوود صراحتاً انکار نماید، مگر اینکه قانون می

 « خاص طور دیگری حکم نموده باشد.

اسناد عرفی که بین طورفیون تحریور و »قانون اصول محاکمات مدنی امده است:  289مچنان در ماده و ه

که جانبین مهر و امضاء و شصت شان را تصدیق به امضاء، مهر و یا شصت شان رسیده باشد ، درصورتی

 « کنند مانند اسناد رسمی، قابل اعتبار است.
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ضاء، مهر و یا اثر انگشت در آن وجود نداشته باشد، باطل است نتیجه بدست آمده این است که سندی که ام

قانون مدنی  1029ماده 2عنوان مبداء ثبوت سند تحوریری که در بنود و هیچ گونه اعتباری ندارد، حتی به

 14تواند به شمار آید، مگر اینکه با دست نوشت مدیون باشد.آمده اسوت نمی

 

 درج تاریخ در اسناد عرفی)عادی(  - 3

هر چند که اعتبار سند عادی منوط به درج تاریخ در آن نیست ولی در عمل، تاریووخ تنظیم قورارداد 

موموکن اسوت شرط اعتبار تلقی شود. بنابر این طرفین قرار داد تنظیمی در ذکر تاریخ ذینفع هستند؛ زیرا 

ثباتوی است هومان طوریکه ذکر تاریوخ بیون طرفین قرار داد مذکور، تا ارائه دلیل مخالف دارای قدرت ا

البته در موارد خوواص کووه قوانون به آن تصریح کرده  15ذکر موحل انعقاد قرار داد نیز واجد اهمیت است.

 باشد، مانند چک، سفته و پشت نویووسی.

این موضوع را نباید فراموش کنیم که اگر سند عورفی باطل باشد، بوطالن سند عادی سبوب بطوالن تصرف 

وه برای اثبوات ان تهیوه شده، نمی گردد، بلکه تصرف حقوقی به حال خودش می ماند و با حقوقی کو

 16دالیل دیگر قابل اثبات خواهد بود.

 جمع بندی:
 در این تحقیق در یافتیم که سند در لغت به معنای تکیه گاه و چیزی که بدان اعتماد کنند به کار میرود.

 می کنند که در مقام دعوا در نزد محاکم مورد استناد قرار بگیرد.حقوق دانان سند را به نوشته ای اطالق 

با این وصف، سند باید دارای شرایطی از قبیل نوشته بودن، قابلیت استناد داشتن، دارنده مهر، امضاء و اثر 

 انگشت باشد.
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ف عمومی در نهایت بر طبق حقوق افغانستان اسناد به دو نوع تقسیم شده است :اسناد رسمی که توسط موظ

به ثبت می رسد و اسناد عادی که بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی توسط طرفین تنها مهر و امضاء  و 

 اثر انگشت در آن درج می شود.

 

 پی نوشت ها

 175پایدار، ص دهم، تهران، نشر دعوا، چ: اثبات مدنی، ادله سیدجالل - 1

 163ادله اثبات دعوادرامور مدنی وکیفری،نشرمیزان،ص عبدالرسول، ،دیانی 2

 807،ص1381حسن،فرهنگ فارسی عمید،ناشر :انتشارات امیر کبیر: عمید،   3 

 38ص ، 1393تان،ناشر:انتشارات فرهنگ، افغانسادله اثبات دعوا درحقوق  عبدالحسین، رسولی،  4

 ر.ک: فرهنگ الکترونیکی معین  5

) نقش وجایگاه اسناد درادله ی اثبات دعوا درنظام حقوقی ایران براساس جدیدترین منابع  سعید صالح، ،احمدی  6 

 rwww.dadparwar.i  حقوقی،( ویب سایت داد پرور،

 

 251، ص1390عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده،، ادله اثبات دعوا، چ: دوم، تهران، ناشرقانون مدار  - 7

 305ناصر، کاتوزیان،، اثبات ودلیل اثبات، همان، ص، - 8

 43ایرج، گلدوزیان، ادله اثبات دعوا، همان، ص  - 9

   82جزایی، همان، ص اسماعیل، حکیمی، ادله اثبات دعوا بامتن قانون اجرائات  - 10

 43ایرج، گلدوزیان،، ادله اثبات دعوا، همان، ص  - 11

 همان - 12

 44ایرج، گلدوزیان، ادله اثبات دعوا،همان، ص  - 13

                                                           

http://www.dadparwar.ir/
http://www.dadparwar.ir/


  

 بلندای اندیشه    1396فصلنامه علمی دانشجویی، سال هفتم، شماره نهم و دهم، بهار و تابستان 

 

184 
 

 

                                                                                                                                                      
 44ایرج، گلدوزیان، ادله اثبات دعوا،همان، ص  - 14

 44ایرج، گلدوزیان، ادله اثبات دعوا ، همان، ص - 15

 116دعوا در حقوق افغانستان ، همان،صعبدالحسین، رسولی، ادله اثبات  - 16

 منابع
 قرآن کریم. .1
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