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گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

تتبع ونگارش:فیض هللا خواجه آمانی

قانون تعزیت داری که به تاسی از حکم
فقره ( )16ماده ( )64قانون اساسی افغانستان
ذریعه فرمان شامره ( ) 75تاریخ /12 / 23
 1393رئیس جمهور اسالمی افغانستان توشیح
گردیده دارای ( )4فصل و( )21ماده میباشد که
در برگیرنده موضوعات چون تکفین وتدفین
میت  ،مکلفیت های ادارات دولتی مانند وزارت
ارشاد ،حج واوقاف  ،وزارت اطالعات وفرهنگ
ومکلفیت های شاروالی وسایر موضوعات چون
تنطیم امور قربستان وبرگزاری مراسم ادیان را
در بر دارد .درین نوشتار سعی میشود تا ماده
های قانون مذکور از دیدگاه رشیعت به بررسی
گرفته شده به رشح مخترص ماده های مذکور
پرداخته میشود.
.
اهداف قانون تعزیت داری:
قانون تعزیت داری روی اهداف ذیل وضع
گردیده است:
 – 1جلوگیری از رسوم مغایربا احکام دین
مقدس اسالم در رابطه به مراسم تعزیت داری.
 – 2جلوگیری از ارساف ومصارف غیر رضوری
در مراسم تعزیت داری.
 -3حامیت از ترویج ثقافت اسالمی ،ارزش ها
وسنن پسندیده در رابطه به مراسم تعزیت
داری.
البته نا گفته نباید گذاشت که در مورد برگزاری
مراسم تعزیت داری در رشیعت احکام  ،خاص
وجود دارد که باید مراعات شود اما متاسفآنه
در کشور ما رسم ورواجهای که از سابق
مانده بیشرت اجرا شده چندان توجه به احکام
رشیعت منی کنند .مثآل در بعضی جاها مراسم
تعزیت داری تا سه روز ادامه داشته همه اقوام
وخویشاوندان مرده دار جمع شده تا سه روز در
محفل اشرتاک می کنند.
مراسم تعزیت داری در بعضی از نقاط کشور
یکروز می باشد و دربعضی نقاط کشور مراسم
تا سه روز بر گزار می گردد ،که درآن جزء فامیل
مرده دار وچند نفر ازعلامی منطقه که آیا ت
کالم الله مجید را قرائت میکنند وبس دیگر
کسی از خویشاوندان عزا دار در مراسم اشرتاک
منی کند.
در بعضی از نقاط کشور مراسم تعزیت داری
حتی تا یکسال ادامه می یابد هر کس که از
مسافرت یا از یک جای می آید به خانه مرده
دار می رود تا ادای تسلیت کند .در حالیکه
بیشرت از سه روزتعزیت داری جواز نداشته
جزاینکه تکلیف برای فامیل داغدار خلق کنند
ومانع اجرای کار وبار شان شوند دیگر کدام
نتیجه ندارد.از جانب دیگر خیرو خیرات
وصدقات با مرصف گزاف و پرهزینه صورت می
گیرد البته کسیکه پول دارد ومیتواند که خیرو
خیرات را بکند کدام مشکل ندارد اما بد بخت
کسی میشود که پول مرصف را ندارد اما عین
خیرو خیرات را میکند که گویا خود را از سیال
خود پس منانده باشد.درینصورت مجبور میشود
تا پول را قرض کند یا زمین وخانه خود را گرو
مناید.
البته قانون مذکور بخاطرمحو رسم ورواجهای
غیر اسالمی وتحکیم احکام رشیعت وجا گزین
ساخنت سنن پسندیده وضع شده است تا از
همچو اعامل که بیشرتجنبه رسم ورواج دارد
جلوگیری شود.
تکفین ،تجهیز وتدفین میت :
در رابطه به تکفین ،تجهیز وتدفین میت در
ماده چهارم قانون مراسم تعزیت داری چنین
آمده :
" ( – )1متوفی به مرگ طبیعی بعد غسل،
تکفین ،تجهیز وادای مناز جنازه به طریق
مسنونه دفن میگردد.
( – )2تا خیر در دفن متوفی جواز ندارد.
در رابطه به موضوع  ،احادیث از پیغمرب اکرم
(ص) وجود دارد که منت آن چنین است :عن ابی
ٌ
هریره رضی الله عنه عن النبی (ص) قالَ " :ا َ
رسعوا بالجنازة ،فا َن تکُ صالحةُ ،فخی ُر ت َ ُق ُد ُمونَ َها
اِلَی ِهَ ،واِن ت َکُ ِس َوی ذَالِک ،ف ََشت َضَ ُعونَه َعن
ِرقَا ِبکُم " متفق علیه
ترجمه  :از ابو هریره (رض) روایت است که
پیامرب (ص) فرمود :در بردن جنازه شتاب کنید،
زیرا اگر نیکو کار باشد پس خیریست که اورا
بسوی آن پیش می کنید واگر جز این باشد پس
رشیست که از گردنهای تان می نهید.
ادامه در صفحه2

محمد قاسم حلیمی معین امور مسلکی و
سید محمد هاشمی معین مالی و اداری
وزارت عدلیه ج.ا.ا با ریچارد اچ رایلی معاون
سفارت آمریکا در کابل و هیأت همراه شان
تفاهمنامهی را به امضاء رساندند.
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این تفاهمنامه به منظور کمک  10عراده
موتر نوع هایلکس برای مراکز اصالح و
تربیت اطفال در والیات ،امضاء گردید.
آقای حلیمی در دیداری که به این مناسبت
انجام شد ،میگوید :در حال حارض حدود
 800طفل در مراکز اصالح و تربیت اطفال
نگهداری میشود ،ما نام آن را مراکز اصالح
و تربیت اطفال گذاشته ایم ،چون اگر زندان
گفته شود ،روی روان این اطفال تأثیر منفی
میگذارد؛ ما برای اصالح این اطفال کار
میکنیم .امیدوارم دست به دست هم داده
و آینده این اطفال را شگوفا مناییم تا به
گونۀ سامل به جامعه تقدیم شوند .همچنان
معین امور مسلکی از کمکهای ایاالت
متحده آمریکا ابراز سپاس و امتنان منوده و
گفت که به زودی وضعیت اطفال در مرکز
اصالح کابل را از نزدیک بررسی میکند.
در همین حال ،آقای هاشمی همچنان از
کمکهای ایاالت متحده آمریکا سپاسگزاری

منوده و ضمن توضیح وضعیت اطفال در مراکز اصالح ،به منظور رسیدهگی هر چه بهرت به آنها ،خواستهای زیر را مطرح منود:
 در زمینهی بدیلهای حجز کمک صورت بگیرد. رضور است تا تعمیرهای مراکز اصالح و تربیت اطفال در والیات ساخته شود. مسؤالن مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان به منظور دیدار و مطالعهی مراکز اطفال متخلف از قانون ایاالت متحده آمریکا ،سفر منایند و یا زمینۀ دیدار برایمسؤالن مراکز اصالح در کشورهایی که با افغانستان همکاری دارند ،فراهم گردد.
با این وضع ،آقای رایلی معاون سفیر آمریکا در کابل از این خواستها استقبال منوده و اطمینان داد که با همکاران شان این خواستها را بررسی میکنند.
آقای رایلی اضافه کرد که قلباً آماده همکاری با اطفال مراکز اصالح است.

تحصیل حق طبیعی زنان

د بيــن المللــي اســناد لــه نظــره عادالنــه
محاكمــه

تتبع ونگارش:محمدعارف صباح
تتبع ونگارش  :دردانه فضایلی
په ټولنو کی د قضا آزادي او عادالنه محاكمه ډول نژادی  ،سیاسی  ،مذهبی  ،طبقاتی
دخرتان در جوامع سنتی از دستیابی به می توانند موفقرت باشند.
تولنیز نژاد له مینځه وړی او قانون پیدا کوی
د تولنيز عدالت او برشي حقونو د رعايت
توانایی های خود محروم می مانند زیرا
تر څو د ټولنی ټول وګړی د قانون او محکمی
تحصيل دانش ،كسب كامل و رسيدن لپاره يوه بینادی مسله ده او د اهميت
درجوامع مذکور آموزش و پرورش دخرتان به مدارج عالی حق طبيعى هر انساىن اوځانکړتیاو له مخی زیات شمیر اسناد شته په وړاندی برابر حق ولری پدی ډول رسه
یک اولویت به شامر منی آید .هزینه های است و منىتوان زن را فقط به خاطر چه په هکله یی دولتونه مکلف شوی تر څو د برش د حقونو جهانی اعالمیه لسمه ماده
رصاحت لری .
مدارس و نگرانیهای در رابطه با امنیت زن بودن وی از آن محروم و يا منوط د دغه سندونو احكام په ټولنو کی عملی
او رعایت کړی د دی لپاره چی یوه محکمه (هر څوک د دعوی استامعیه اوریدنی او
دخرتان در مدارس وجود دارد نیز مانع از به اجازه ديگران كرد.
اورونی برابر حق لرونکی دی  ،قاضی یا
عادالنه وی الزمه ده چه قانونی یعنی د
تحصیل آنها می شوند.
قضايی هيات د حقوقی قضیی د بیطرفی
در ابتدا باید گفتکه برخى از اهداف قانون د حکم په اساس جوړه او د قضاياو
مسول او متهم شخص باندی د وارد شوی جرم
ولی به جهت وجود شواهد بی شامر زندگى تنها با پيوند زناشويى به نتيجه په وړاندی د رسید ګي صالحیت لرونکي
دڅیړنی مکلفیت لرونکي دی تر څو د مدعی
مبنی براین که دخرتان تحصیل کرده برای صحيح مىرسد و انگيزه ازدواج بيشرت وی څرنګه چی مدنی سیاسی بین املللی
شخص وینا واوری .
جامعه مفید هستند و همچنان به خاطر براساس آن شكل مىگريد مانند پيوند حقونو د قرارداد  14ماده يك وييل شوي .
مترکز بین املللی بر آموزش و پرورش عاطفى زن و مرد ،ارضاى نياز جنىس ( ،هغه محكمه چي دعوا آوري بايد د قانون د عادالنه محکمه تضمین پدی کي نغښتی
ده چه فیصله د سیاسی موسسو لخوا صادري
له مخي جوړه او د حکم په وړاندی آزاده
رسارسی دخرتان اندک اندک بر این موانع
نيش د موثر ،مستقل اوبی طرفه محکمو لخوا
تداوم نسل برشى ،لذت فرزنددارى او د نورو لخوا د تاثیر څخه پاکه مصونه
غالب می شوند .
هغه محکمه چی په قانونی شکل رسه جوړی
است  .لذا آنچه دستياىب به اين محفوظه وي او د دعوی له اړخونو رسه
شوی وی فیصيل صادري شی .
کمرت رسمایه گذاری های هستند که به اهداف اساىس را مختل مىكند و تبعیضی ګړين ونشی  .په بی طرفه توګه
محکمو ته د برابری (مساوی الرسسی ) حق:
اندازه آموزش و پرورش دخرتان باز دهی با ماهيت ازدواج ناسازگار شمرده برخورد وشی او په ښه شان رسه برابر
د مدنی سیاسی بین املللی حقونو قرار
داشته باشند .نظر سنجی ها ی خانوارها شده است اشتغال بيش از حد نياز مساویانه عدالت ته د الرسسی وجه پیدا او
داد (  ) ۲۶ - ۱۴ - ۳ -۲ماده دولتونه
عدالت تامین شی غواړم په عامه ټوګه په
در کشورهای در حال توسعه بطور يا رضورت زن می باشد که موجب محکمو کي د دعوا د دواړه اړخونو د مهمو مکلف شوی چه دا حکمونه عملی او رعایت
کړی هر څوک پرته د تبعیض او نژاد پرستی
مداوم نشان می دهند که زنانی که دارای عدم حضور زن در خانه شود از نظر حقونو په هکله لنډ بحث وکړم
محکمو ته د الرسسی برابر حق لرونکی وی
تحصیالت بیشرتی هستند دارای خانواده اسالم مطلوب نيست .اما برخى كارها • د قانون په وړاندی د برابری حق
 .او د ښځو په وړاندی د تبعیض د منع
های مرفه  ،کوچکرت ،ساملرت و تحصیلکرده و نيازها وابستگى به ازدواج ندارند و • د محکمو په وړاندی د برابری حق
کنواسیون  ۵او  ۱۵ماده دا سی رصاحت
براى افراد ازدواج كرده و ازدواج نكرده • محکمو ته د الرسسی برابرحق
تر هستند.
لری ( د ټولو خلکو په وړاندی باید عادی یا
قابل دسرتىس است مانند تحصيل و يا • د محکمو لخوا د ښه برخورد برابر حق
بانک جهانی گزارش می دهد که آموزش
برابر ګړنی وشی څرنګه چی په یو ځای کی
 -۱د قانون په وړاندی د برابری حق:
اهداف
جزء
كه
و...
آشپزى
كارهاى
سبب افزاش دست مزد زنان شده و
حقایق مشابه وی د قضا د سیستم ځواب هم
د برش د حقونو جهانی اعالمیه اومه ماده
باید مشابه وی که چیری فیصله او محاکمه
به رشد اقتصادی رسیع تر می انجامد اساىس ازدواج نيست و توسط ديگران او د مدنی سیاسی بین املللی حقونو ۲۶
زمانیکه زنان در امد بیشرتی داشته باشند نيز قابل انجام است.
تبعیضی وی دا به د برابری د حق په وړاندی
ماده داسی وړاند وینه کړی (د قانون په
یو تخلف وی څرنګه چی د پیګنک اعالمیه
رفاه خانواده بهبود یافته و موار د کمرت اگرچه همكارى و هامهنگی زوجین وړاندی ټول خلک برابر حق لری تر څو د
دا موضوع د حکومتونو لپاره د اسرتاتیژک
تبعیض پرته د دوی د حقونو ساتنه وشی
مبتال به انواع بیامریهای فزیکی و رفتارها در اينگونه موارد به گرمى بيشرت او هر ډول تبعیض د خلکو په وړاندی منع هدف په شان ځانکړی کړی ده تر څو برابر
زیانبار می باشند.
او نه تبعیض په قانون او عمل کی پلی يش او
كانون خانواده كمك مىكند اما هدف شوی ده)
په عدلی نظام کی د تبعیض په لری کولو باور
فقیرترین کشورها پایین ترین آمارتحصیل اصىل ازدواج نيست .در اسالم نيز به  -2د محكمو په وړاندی دمساوات حق:
دخرتان رادارند مبنی بر اعالم سازمان همكارى در اينگونه امور توصيه شده د محکمو او قاضیانو په وړاندی ټول خلک رامینځته شی پدی ډول رسه د دعوا خواوي
است اما به عنوان واجب براى زن به د برابری او مساوات حق لرونکی دی د بین د حقوقی مشاور درلودو  ،د مدافع وکیل د
یونسکو.
ترجامن دنیولو حق ،د علنی قضاوت حق او
شامر نياوردهجهت توضيح بيشرت به املللی مدنی حقونو  ۱.۱۴قرارداد او د
در کشورهای با تعداد باالی دانش آموزان
نژاد پرستی او د ښځو په وړاندی د تبعیض د مرافعه غوښتنی حق لرونکی دی تر څو
ّ
مطهرى

ه
ل
ال
ه
آي
شهيد
ديدگاه
بيان
دخرت ،دخرتان موفق ترین آنان محسوب
د محاکمه په حال کی قانونیت بی طرفی
د منع کنواسیونونه او د روندا د قانون له
شده اند مانند امریکا ،اروپا  ...در امریکا درباره حضور زنان در فعاليتهاى مخی هر شخص محکمه ته د الرسسی او د عملی شی په اخر کی ټول جهانی اسناد د
قضا آزادی ،بی طرفی ،قضایی وحدت ،قضایی
نام نویسی دخرتان در مقاطع آموزش اجتامعى ،سياىس و فرهنگى و حق محکمه لخوا د ښه سلوک او ګړين مستحق
اداب ،برابری او اهلیت په هکله معلوم او
متوسطه و دانشگاه از پرسان هم دوره اشتغال آنان به طور مخترصاشاره می دی پورتنی خربه واضحه کوی چه ټول
واضح سندونه شمیرل کیږی.
کسان باید د محاکمه په وړاندی مساوی
آنها پیشی گرفته است که این امر نشان کنیم:
حق لرونکی وی البته د دنیا حکومتونو ته
می دهد اگر به دخرتان فرصت داده شود
ادامه در صفحه  2مشخصه اسرتتیژی ده چه په قضا کي هر

آگاهیحقوقی

			
سال یازدهم

در رابطه به قانون مراسم تعزیت داری

حدیث دیگری از پیامرب اکرم روایت
شده که منت آن قرار ذیل است :وعن ابی
سعید الخدری (رض) قال  :کان النبی (ص)
یقول  ":اذا ُو ِض َعت ال َج َنازةُ ،فَاحتَ َمل َها ال ِر َج ُال
َعلَی اع َنا ِقهم ،فان کَانَت َصالحةً ،قَالت:
قَ ُد ُمونی ،واِن کَانت غَی َر َصال ًحة ،قَاَلت ِل َهلِ َها
این تذ َهبُونَ ِب َها؟ یَس َم ُع َصوت َ َها
 :یا َویِل َها َ
االنسان ل َِص َع َق
االنسانَ  ،ولو َس ِم َع َ
ک ُُل شیء َ
"رواه البخاری
ترجمه  :از ابو سعید الخدری (رض) روایت
است که پیامرب اکرم (ص) می فرمود :
"چون جنازه گذاشته شود ومردان آن را بر
گردنهای خود بر دارند .اگر صالح باشد می
گوید :پیشم برید ،واگر غیر صالح باشد به
اهلش می گوید  :وای برآن باد ،او را به کجا
می برید؟ هر چیز صدای آن را بجز انسان
می شنود واگر انسان آن را بشنود بیهوش
میگردد.
در رابطه به تیزی کردن در تکفین وتجهیز
میت از حرضت حصین بن وحوح (رض)
روایت است که طلعه بن براء بیامر شد
رسول الله (ص) بعیادت وی رفت وحالت
اورا مشاهده کرد برای مردم فرمود من حس
می کنم که وقت مرگ این نزدیک است اگر
او وفات کرد من را خرب دهید ،ودر تجهیز
وتکفین وی تیزی منائید زیرا که از برای
مسلامن مناسب نیست که جنازه او در
خانه درپیش اهل خانه افتیده باشد.
از حرضت عبدالله بن عمر (رض) روایت
است که من از رسول الله شنیدم که فرمود:
از شام کسی مبیرد در خانه زیاد نگاه نکنید
و به تیزی به قرب رسانیده ودفن منائید.
البته در بخش دوم ماده مذکور تذکر داده
شده که  :حاالت مشبوهیت اسباب وفات
(اشتباه قتل یا خود کشی ) عدم موجودیت
فرصت کافی به منظور تجهیز ،تکفین
وتدفین از این حکم مستثنی است.
بدین ترتیب در فقره ( )6ماده چهارم قانون
مذکور تذکر داده شده که " :زدن بررس
وروی وبدن وخراشیدن رخسار ،پاره کردن
لباس وسایر امور که در رشیعت جواز ندارد،
در مرگ شخص ممنوع می باشد.
پیرامون موضوع حدیث از حرضت پیامرب
اکرم را نقل میکنیم ´:عن عبدالله قال :قال
رسول الله (ص) :
لیس منا من رضب الخدود ،او شق الجیوب
او دعا بدعوی اهل الجاهلیه ".اخرجه
البخاری ومسلم .
ترجمه  :نیست از امت من ،کسیکه باالی
میت لباس خود را پاره ،خود را لت و کوب
مناید ویا آواز خوانی جاهلی مناید.
اگر کسی در وقت مرگ دوستانش صرب کند
وگریه آرام داشته باشد مستحق اجر وثواب
میباشد .چنانچه حدیث از پیامرب اکرم در
زمینه به نقل شده است  ":عن عمرو ،مولی
املطلب ،عن انس بن مالک ،قال :سمعت
النبی (ص) یقول :ان الله قال :اذابتلیت
عبدی بحبیبتیه ،فصرب ،عوضته منهام الجنته
 ".اخرجه احمد.
ترجمه  :من بنده خود را به گرفنت
محبوبانش (چه اعضای بدن وچه اعضای
فامیل باشد ) امتحان میکنم اگر صربکند در
عوض آن جنت را برایش میدهم .
بدین سان در فقره ( )7ماده چهارم قانون
مراسم تعزیت داری تذکر داده شده که " :
انتقال ودفن میت ازمنطقه که فوت منوده
به منطقه دیگر جزء براساس وصیت یا
رضورت جواز ندارد.
مسئله انتقال میت از یک شهر به شهر
دیگر در کتاب تحت عنوان (احکام میت )
بدین رشح آورده شده است  " :یک رواج
عام آنکه اگر کسی در خارج وطنش فوت
شود آنرا درآنجا دفن نکنند ،بلکه بوطن
خود ودفن منودن آنرا در وطن خود رضوری
میدانند پول هوا پیام ودیگر مصارف را
متقبل میشوند این ازحد رشعی افزود است
 .مستحب آنست که در هامن جای که فوت
شده در هامن جا دفن شود وانتقال از یک
شهر به شهر دیگر خصوصآ که از دومیل
بیشرت باشد جایز نیست .بعد از دفن کردن
دوباره کندن به هر حالت جایز نیست".
همچنان در جلد دوم کتاب احکام جنازه
تالیف مولوی ولی الله لبیب پیرامون انتقال
میت از یک جای به جای دیگر تذکر داده
شده که اگر کسی در جای فوت کند ،اگر در
هامن مکان ،در صورت مساعد بودن رشایط
دفن شود بهرت است.
در اینجا سوالی خلق شده که منظور از
رشایط چه است ؟
در جواب گفته شده که منظور از رشایط
اینست که در قربستان مسلامنان دفن شود.

ادامه دارد...
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تحصیل حق طبیعی زنان

الف .حق اشتغال
اسالم به زن حق اشتغال و حق
مالكيت و تحصيل ثروت داده است و
به مرد حق نداده در ثروت متعلّق به
زن ترصف كند.
سوره نساء آیه  32و. 7
زن مانند مرد داراى ذوق ،فكر ،فهم،
هوش و استعداد كار است ،اين
استعدادها را خدا به او داده است و
حكيامنه است كه بايد به مثر برسد.
از آنجا كه هر استعداد طبيعى ،دليل
يك حق طبيعى است ،پس اشتغالزن
حقى است كه خداى متعال بآنان
ارزاىن داشته است و محروم ساخنت او
از اين حق خالف عدالت و آفرينش
است ،نه تنها ستم به زن است ،بلكه
خيانت به اجتامع نيز مىباشد ،زيرا
هر چيزى كه سبب شود قواى طبيعى
و خدادادى انسان معطل و ىباثر مباند
به زيان اجتامع است.
اسالم هرگز منىخواهد زن ،بیكار و
موجودى ىبمثر بارآيدكار زن متعلق به
خود اوست زن اگر مايل باشد ،كارى
كه در خانهبه وى واگذار شود مجاناً
و تربعاً انجام مىدهد و اگر نخواهد،
مرد حق ندارد او را مجبور به انجام
کار كند .حتى در شري دادن به طفل
با اينكه زن یعنی مادر اولويت دارد،
اولويت او موجب سقوط حق اجرت
او نيست ،فقط در صورىت كه زن یعنی
مادر طفل مبلغ بيشرتى مطالبه كند
مرد حق دارد طفل را به دايهاى كه
اجرت كمرتى مىگريد بسپارد.
كارزنان اختصاىص به حوزه درون
خانه ندارد ،بلكه زن مىتواند هر نوع
كارى كه فاسدكننده خانواده و مزاحم
حقوق ناىش ازازدواج و شوهرداری
نباشد براى خود انتخاب كند و
درآمدش هم منحرصا ً به خود او تعلّق
دارد.
ناگفته مناند كه بعضی دانشمندان بر
این نظر نیستند که وظيفه زن،
فقط مادرى و خانهدارى است؛ بلكه
مقصود آنان اين است كه لزومى ندارد
زن الزاماً به درون خانه رانده شود و
پردهنشني باشد در این قسمت برخی
ازحقوق دانان سه مسأله را مطرح
منوده اند:
-1اصل حضور زنان در فعالیتهای
اجتامعی و اشتغال آ نان.
 -2حوزه حضور زنان در فعالیتهای
اجتامعی و اشتغال آنان که باید
متناسب با ویژگیهای جسمی و روحی
باشد.
 -3نحوه حضور زنان در فعالیتهای
اجتامعی واشتغال که باید سامل و
بدون آفت باشد.
اسالم ،ساز و كارهايى را براى این
مسأله انديشيده است و از جمله آنها
مىتوان به پوشش اسالمى بانوان و
كسب اجازه از همرسان اشاره كرد.
يىك از ايرادهايى كه به حجاب اسالمى
مىگريند اين است كه حجاب مانع
اشتغال زنان و باعث ركود و تعطيل
فعاليتهاى زنان مىگردد .پاسخ آن
استكه مبناى حجاب در اسالم اين
است كه التذاذات جنىس بايد به
محيط خانوادگى و به همرس مرشوع
اختصاص يابد و محيط اجتامع ،خالص

براى كار و فعاليت باشد و به همني
دليل به زن اجازه منىدهد كه هنگام
خروج از منزل ،موجبات گناه را فراهم
كند و به مرد هم اجازه چشمچراىن
منىدهد .چنني حجاىب نه تنها نريوى
كار زن را فلج منىكند بلكه موجب
تقويت نريوى كار اجتامع نيز مىگردد.
اين ايراد بر حجاب نوع هندى يا
يهودى يا ايران باستان وارد است؛
در حاىل كه حجاب اسالمى هيچگاه
حكم به حبس زن در خانه منىدهد
تا جامعه را از وجود و استعدادهاى
او محروم سازد ،بلكه حدودى را تعيني
مىكند كه زن با عمل به آن حدود ،از
چشمچراىن و فساد اخالقی مردان در
امان باشد و خود نيز با وقار در عرصه
اجتامع ظاهر شود.
نكته عجيب آن است كه مخالفان
حجاب به بهانه اينكه حجاب نيمى از
افراد جامعه را فلج مىكند با ترويج
ىبحجاىب و فساد و ىببند و بارى نريوى
متام افراد جامعه را فلج مىكند.
نتيجه اين مىشود كه در جوامع اسالمی
 ،فقط در قریه ها و خانوادههاى
بسيار متديّن ،زنان با لباس ساده در
اجتامع ظاهر مىشوند و به فعاليت
اقتصادى مفيد مىپردازند ،وگرنه
ساير زنان براى خودآرايى و آرايش،
جز استهالك ثروت و وقت و فاسد
كردن اخالق اجتامعى و خانواده ،كار
ديگرى منىكنند و عدهاى جاهل ،نام
اين را فعاليت اجتامعى و آزادى زن
مىگذارند.
ب -كسب اجازه زن براى خروج از
منزل و حق اشتغال:
يىك از ايرادهايى كه بر حقوق زن در
اسالم مىگريند وجود محدوديتهايى
براى زن در اصل حضور در جامعه و
يا نحوه حضور است .اينكه زن براى
خروج از منزل نياز به اجازه شوهر
داشته باشد ،با آزادى طبيعى و
حيثيت انساىن و حقوق خدادادى زن
منافات دارد .مىگويند چگونه ممكن
است براى زن حق اشتغال و استقالل
اقتصادى قايل شد ،با وجود آن اين
محدوديتها را قابل توجيه دانست؟
پاسخ آن است كه ِصف بريون رفنت
زن از خانه يا خريد و فروش توسط
زن در فروشگاه اگرچه فروشنده يا
خريدار مرد باشد و يا رشكت كردن
زن در مجالس و اجتامعات ،حرام و
ممنوع نيست ،چنانكه در مساجد و
مجالس مذهبى و پاى منربها رشكت
مىكنند .چه كىس گفته كه تحصيل
زن ،فن و هرنآموزى زن و شكوفايى
استعدادهايى كه خداوند در وجود
او نهاده ،حرام است؟! آنچه كه مهم
اسرتعايت پوشش اسالمى به گونهاى
كه بريون رفنت به صورت خودمنايى
نباشد.
رعايت مصلحت خانوادگى ايجاب
مىكند خارج شدن از خانه توأم با
جلب رضايت شوهر و مصلحتانديىش
او باشد .اين بدان جهت است كه از
نظر اسالم مرد رئيس خانواده است.
بنابراين در حدودى كه مرد مصالح
خانوادگى را در نظر مىگريد حق

دارد زن را از كار مع ّينى منع كند.
البتّه مرد هم بايد در حدود مصالح
خانوادگى نظر بدهد نه بيشرت .گاهى
ممكن است رفت و آمد زن به خانه
اقوام و فاميل حتى خانه مادرش
برخالف مصلحتخانوادگى باشد ،براى
مثال خواهر يا برادر او فرد مفسد و
فتنهانگيزى است كه زن را ضد مصالح
خانوادگى تحريك مىكند و زن پس
از برگشت به منزل بهانهگريى مىكند
و با ايجاد ناراحتى در خانه ،زندگى
را تلخ و غريقابل تحمل مىسازد .در
چنني مواردى شوهر حق دارد كه از
اين معارشتهاى زيانبخش كه زيانش
متوجه همه اعضاى خانواده اعم
از مرد ،زن و فرزندانشان مىشود
جلوگريى كند .وىل در مسائىل كه
مربوط به مصالح خانواده نيست،
دخالت مرد توجيه رشعى ندارد .پيش
از اين گفتيم زن مىتواند هر نوع
شغىل براى خود انتخاب كند مرشوط
به اينكه مايه فساد براى خانواده و
يامزاحم حقوق همرس نباشد. .
در ادامه ،يادآورى نکات ذیل که از
سوی دانشمندان حقوق ارایه شده
است خالیازسودمندی نخواهد بود:
وظيفه اول زن ،مادرى و خانهدارى
است و اشتغال زن نبايد با اين وظيفه
مهم مزاحمت داشته باشد.
در اين بحث ،منظور اندیشمندان
حقوق آن نوع كار اجتامعى ايست
كهحیثیت و رشافت یک زن با توجه
به رشیعت اسالمی حفظ شده کار در
شان وی باشد.
 حق فعاليتهاى فرهنگیواجتامعى:اسالم با فعاليت واقعى اجتامعى و
فرهنگى زن هرگز مخالف نيست و
متون و تاريخ اسالم گواه آن است.
اسالم مخالف فلج كردن نريوى زن
و حبس استعدادهاى او و محروم
ساخنت او از فعاليتهاى فرهنگى و
اجتامعى نیست .اسالم نه مىگويد كه
زن از خانه بريون نرود و نه منكر حق
تحصيل علم و دانش او است و نه
فعاليت اقتصادى يا اجتامعىی را براى
زنتحريم مىكند.
 رشكت زن در مجامع:اسالم با همه توجهى كه به پاىك
روابط جنىس ميان زن و مرد و حفظ
عفاف دارد ،به عنوان يك آيني معتدل
و متعادل از جنبههاى ديگر غفلت
منىورزد و زنان را تا حدودى كه منجر
به فساد نشود ،از رشكت در اجتامع
نهى منىكند .زنان مسلامن مىتوانند
در حج ،جهاد دفاعى ،مناز جمعه و
مناز عيد فطر و قربان ،بيعت با وىل امر
مسلمني ،و ...رشكت منايند .چنانكه
مىدانيم جهاد بر زنان واجب نيست
مگر وقتى كه شهر و حوزه مسلامنان
مورد حمله واقع شود و جنبه
صددرصد دفاعى به خود بگريد .در
غري اين صورت واجب نيست .با وجود
اين ،رسول خدا صىلاللهعليهوآله
به برخى از زنان اجازه مىداد كه
در جنگها براى كمك به رسبازان و
مجروحان رشكت كنند.
حق مشاركت سياىس در غرب در پايان
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قرن بيستم و رشوع قرن بيستويكم
مطرح شد در حاىل كه اسالم بيش از
چهارده قرن پيش اين حق را براى
زنان به رسميت شناخت .پيامرب اكرم
صىلاللهعليهوآله از زنان بيعت گرفت
وىل با آنان مصافحه نكرد ،دستور داد
ظرف آىب آوردند ،دست خود را در
آن فرو برد و دستور داد زنان دست
خويش در آب فرو برند ،و همني را
بيعت شمرد.
فقه اسالمى ،تاريخ و همچنني روايات
بيانگر منونههاى مختلف از حضور
اجتامعى زنان مسلامن است.
بايد بكوشيم در فعاليتهاى فرهنگى
و اجتامعى ،واحدهاى اختصاىص
براى زنان به وجود آوريم  .تنها در
اين صورت است كه زنان شخصيت
واقعى خود را بازخواهند يافت و به
نام آزادى و مساوات ،ابزار و بازيچه
و احياناً وسيله اطفاى شهوات مردان
قرار نخواهند گرفت.
نا گفته نباید گذاشتكامل اصىل
انسان «تقرب اىلالله» است .تحصیل
یکوسیله و ابزاراست برای رسیدن به
کامل انسانی.
يعنى يىك از راههايى است كه مىتوان
از آن در مسري كامل سود جست
و چه بساگاهى تحصيل در مسري
انحطاط نيز به كار گرفته می شود.
البته مقدارى از دانش براى هر انساىن
رضورت دارد و بدون آن پيمودن راه
كامل نهايى مقدور نيست .از اين
رو آنچه در اين زمينه رضورى استو
فقدان آن موجب خرسان خواهد شد،
در اسالم واجب شمرده شده است و
زن در اين مسئله نياز به اجازه ديگرى
مانند شوهر ندارد و در مواردى كه
خروج از خانه نيز واجب باشد مانند
انجام حج واجب ،يادگريى و احكام
واجب نيازى به اجازه نيست.
چنان كه گفته شد حق تحصيل علم،
در همه موارد وابسته به رضايت
شوهر نيست ،بلكه رضايت شوهر در
بخىش از امور غري الزامى است.
شوهر حق منع از تحصيل ندارد ،بلكه
آنچه را مىتواند منع كند خروج از
منزل در غري موارد لزوم است .بنابراين
اگر كىس بتواند به هر وسيله ،در داخل
خانه به مطالعه و تحصيل بپردازد ،به
گونهاى كه موجب ضايع شدن حقوق
واجب شوهر نشود ،بالمانع است و
شوهر حق بازداشنت زن را در اين مورد
ندارد.
زن مىتواند به صورت رشط ضمن
عقد از شوهر حق تحصيل در خارج
از منزل و يا جواز خروج از منزل به
صورت مطلق و يا مقيد را بكند ،هامن
طور كه هر رشط مرشوع ديگرى را
مىتواند بگنجاند.
منابع وماخذ :
قران کریم
احادیث نبوی
نظام حقوق زن شهید مطهری
انرتنت

آگاهیحقوقی
آزار و اذیت زنان در ...
عدم افشای آزار واذیت:
زنان وقتی موردآزار واذیت قرار می گرفتند نظر
به هراس از اینکه موضوع نسبتی شان افشا
وباعث افرتاء ،تحقیروانزجاروی ازخانواده ،مردم
وجامعه نگردد ،از ارایه شکایت آزار واذیت به
مراجع مربوط خود داری می منودند.
در حالیکه خداوند انسان رامکرم و ارشف
مخلوقات خلق منوده چنانچه در سوره ارساءآیه
( ) 70خداوند (ج) می فرماید:
“ولقد کرمنا بنی آدم ”...
ترجمه“ :خداوند بنی آدم را کرامت داده”
همچنان در حدیث رشیف آمده که:
“سباب املسلم فسوق وقتاله کفر”
ترجمه :دشنام دادن مسلامن فسق ونربد با او
کفر است (گناه کبیره است)
فلهذا با تبعیت از این آیه ماده 24 ،22و29
قانون اساسی بیان می دارد:
“هر نوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان
ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانون
دارای حقوق ووجائب مساوی می باشند“ .
“ آزادی وکرامت انسان از تعرض مصؤن است .
دولت به احرتام وحامیت آزادی وکرامت انسان
مکلف می باشد”.
همچنان ماده  29قانون اساسی افغانستان
تعذیب وجزای که خالف کرامت انسانی باشد
ممنوع قرار داده که ذیالًبیان می دارد:
“ تعذیب انسان ممنوع است .
هیچ شخص منیتواند حتی به مقصد کشف
حقایق از شخص دیگر ،اگرچه تحت تعقیب،
گرفتاری یا توقیف ویا محکوم به جزا باشد ،به
تعذیب او اقدام کند یا امر دهد.
تعیین جزای که مخالف کرامت انسانی باشد،
ممنوع است”.
همچنان ماده  6اعالمیه اسالمی حقوق برش در
مورد می نگارد که:
در حیثیت انسانی ،زن با مرد برابر است وبه
هامن اندازه که زن وظایف دارد ،از حقوق نیز
برخوردار است ودارای شخصیت مدنی وذمه
مالی مستقل وحق حفظ نام ونسب خویش را
دارد.
ماده 11این اعالمیه اضافه می منایدکه:
“انسان آزاد متولد میشود وهیچ احدی حق به
بردگی کشیدن ویا ذلیل کردن یا مقهورکردن یا
بهره کشیدن او را ندارد ،مگر خدای متعال”.
در رابطه اعالمیه جهانی حقوق برش ذیالً بیان
می دارد:
“هیچکس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات
یارفتار ظاملانه ،ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار
گیرد ”.
فقره  5ماده 3قانون منع خشونت علیه زن
تحقیر را چنین بیان میدارد:
تحقیر:
“ارتکاب اعامل وحرکات یا استعامل الفاظ است
که موجب اهانت (کوچک ساخنت )شخصیت زن
گردد.
“نباید در زندگی خصوصی ،امور خانوادگی،
اقامتگاه یا مکاتیبات هیچ کس مداخله های
خود رسانه صورت گیرد یا به رشافت وآبرو و
شهرت کسی حمله شود .در برابر چنین مداخله
ها وحمله ها برخورداری از حامیت قانون حق
هر شخص است( ”.ماده  12اعالمیه جهانی
حقوق برش )
“هر شخص حق اسرتاحت ،فراغت وتفریح دارد
وبه ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار
ومرخصی ها وتحصیالت ادواری با در یافت
حقوق بهرمند شود( ”.ماده  24اعالمیه)
کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زن نیز
در مورد ذیال بیان می دارد که:
“دول عضو همه اقدامات مقتضی را انجام
خواهند داد تا هر گونه تبعیض علیه زن در
زمینه اشتغال از بین برود وبر پایه برابری زن
ومرد ،حقوق یکسان ،به ویژه در موارد زیر
تضمین شود:
حق کار به عنوان حق الینفک متام افراد
برشاست.
حق در یافت دستمزد ومزایای برابر ،وبرخورداری
از رفتار برابر برای انجام کار با ارزش برابر در
ارزیابی کیفیت کار.
ارائه خدمات حامیتی اجتامعی الزم برای اجرای
تعهدات خانوادگی ومسؤلیت های شغلی
والدین ومشارکت آنان در زندگی اجتامعی را ،به
ویژه با ایجاد و توسعه شبکه مراکز نگهداری از
کودکان ،تشویق کنند “(ماده)11
طوری که خوانده شد به استناد از آیات واحادیث
رشیف وقوانین ملی وبین املللی ،خداوند انسان
را ارشف مخلوقات خلق منوده وبه وی کرامت
بخشیده ،از تحقیر ،تعذیب،توهین ،دشنام ،آزار
واذیت منع منوده ووی را باعث احرتام قرار داده
است.
بناً انسان نباید مورد آزار وازیت قرار گیرد،
توهین شود ویا به حق وی تعدی صورت گیرد.
درصورت آزارواذیت موضوع نسبتی شان جهت
حفظ حیثیت وکرامت وی محفوظ میباشد.
چنانچه در مورد ماده ششم مقرره مذبورذیالً
اشعار می دارد:

ادامه دارد...
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مفهوم  ،ویژه گی ها و تاریخچه مختصر قانون اساسی در افغانستان
...

واژگان کلیدی:
مفهوم قانون  ،قانون اساسی و قانون عادیافغانستان.
تعریف قانون:
قبل از ورود به اصل بحث الزم به نظر میرسد یک
تعریف عام فهم از قانون ارایه دهیم تا با ذهن
باز وارد موضوع اصلی شویم؛ دانشمندان علم فقه
و حقوق تعاریف متعددی از قانون پیشکش منوده
اند؛ این تعاریف باوجود تعابیر و الفاظ مختلف،
روی یک محور مشرتک بنا یافته اند و آن اینکه قانون
ابزاریست برای تنظیم و بقای جامعه.
از آنجایکه انعکاس تعاریف متعدد قانون درین
مقاله رضور احساس منی شود ،لذا به یک تعریف
ساده و عام فهم اکتفا منوده و از طوالنی شدن و
تخصصی شدن موضوع خودداری می مناییم .بنابرین،
می گوییم که ":قانون عبارت از اصول و قواعدی
است که زندگی اجتامعی را تأمین ،تنظیم و تضمین
می مناید" .اگرچه این تعریف کامالً واضیح و عام فهم
می باشد ولی چون اکرثا ً خوانندگان محرتم ما عامه
مردم می باشند و ممکن آشنایی چندانی با مفاهیم
حقوقی نداشته باشند ،ازیرنو خوبست اندک تعریف
باال را قرار ذیل ترشیح مناییم.اصول :جمع "اصل" می
باشد؛ اصل در لغت پایه ،بیخ ،اساس و هرآن چیزی
را گویند که چیزی دیگری متکی به آن باشد ،مانند
پدر که فرزند متکی به او می باشد و یا ترجمه یک
سند که متکی به خود آن سند می باشد و غیره .در
اصطالح علم حقوق " اصل" مرتادف با " قاعدة "
استعامل می شود.
قواعد جمع " قاعدة " می باشد؛ قاعدة در لغت
مؤنث " قاعد" (نشسته) بوده که در مقابل "قائم"
(ایستاده) بکار می رود .در اصطالح علم حقوق "
قاعدة " به معنی ضابطه ،آئین ،دستور ،قانون ،اساس
و ...آمده است که " قواعد "(جمع آن) مساوی به
ضوابط ،آئین ها ،دستاتیر ،قوانین ،اساسات و ...می
باشد .به عبارت ساده تر قاعدة چارچوب و چوکات
رفتاری اجتامعی است که توسط قانون تعیین می
گردد و از طرف مجری قانون (دولت) نظارت می
گردد .مثالً در قانون پیش بینی شده است که افراد
منی توانند نظم عمومی را مختل سازند؛ این خود یک
قاعده است که چوکات رفتار و آزادی فردی را در یک
جامعه معین می مناید.
زندگی اجتامعی :زندگی جمعی؛ زندگی که در آن
انسان ها باهم دیگر خواسته و ناخواسته پیوند و
ارتباط پیدا می منایند.
تأمین می مناید :قانون است که زندگی فردی را به
زندگی اجتامعی مبدل می سازد؛ یعنی در اولین
گامیکه افراد انسانی بخواهند باهم اجتامع تشکیل
دهند باید بپذیرند که از خواست های فردی خود
را به نفع زندگی اجتامعی تعدیل منایند؛ این یعنی
پذیرش قانون.
تنظیم می مناید :زندگی اجتامعی باید در روشنی

قوانین عادی چنین چیزی وجود ندارد.
تفاوت در نهاد وضع کننده:
قانون اساسی توسط یک نهاد فوق العاده و استثنای
که محرض و منا ،منایندگی متام اقشار مردم یک
کشور است ،وضع می گردد؛ این نهاد در کشور ما
لوی جرگه نام دارد و در بعض کشورهای دیگر بنام
مجلس مؤسسان ،شورای قانون اساسی و امثال آن
یاد می شوند.
تفاوت ارزشی :قانون اساسی نسبت به قوانین اساسی
ارزش بیشرت دارد زیرا متام قوانین باید در روشنی مواد
قانون اساسی وضع گردند؛ به عبارت دیگر ،قانون
اساسی در رائس سلسه مراتب قوانین و مقررات یک
کشور قرار دارد و این واقعیت مسلتزم آن است که
قوانین عادی نباید با احکام قانون اساسی ناسازگار
باشند.
تاریخچه مخترص قانون اساسی در جهان:
در مورد تاریخچه قانون اساسی دو دیدگاه متفاوت
وجود دارد؛ عدۀ از دانشنمدان ،با استناد به اسناد
و شواهد ناشی از اکتشافات باستان شناختی ،بر
منونه های حقوقی مدون اعصار باستان ،از قبیل:
"اورنامو" که حدود  2100 -2050قبل از میالد در
شهر "اور" روی پارچه های سفالین حک شده است،
قانون حمورابی که  1760سال قبل از میالد در شهر
بابل وضع گردیده بود ،منشور کوروش کبیر ،پادشاه
ایرانی ،که در سال  539قبل از میالد تدوین گردیده
است و  ،...تاکید دارند و این مجموعه قوانین باستانی
را منونه های از قانون اساسی ادوار قدیم تلقی می
منایند .از نظر این صاحب نظران تاریخ قانون اساسی
متقارن با تاریخ قوانین مدون می باشد.
در مقابل عدۀ از علامی حقوق ،با درنظرداشت
خصوصیات قانون اساسی و تفاوت های آن با قوانین
عادی ،قانون اساسی را یک پدیده جدید می دانند و
آنرا محصول شکل گیری واحد سیاسی ملی (دولت-
ملت) می پندارند .اینها تاکید دارند که قانون اساسی
بعنوان یک سند تقنینی مادر و دارای خواص شکلی
و متنی منحرص به فرد اولین بار به شکل مدون در
سال 1639م در ایالت کنتیکت آمریکای شاملی وضع
گردید که بعدا ً توسط پاشاه انگلیس ،چارلز دوم ،به
منشور سلطنتی مسمی شد؛ به همین ترتیب در
سال 1755م کشور سوئد اولین قانون اساسی را در
قاره اروپا وضع منود ،در سال  1788قانون اساسی
ایاالت متحده امریکا تدوین گردید و بعدا ً سایر کشور
اروپایی قانون اساسی تدوین کردند و تدریج فرهنگ
وضع قانون اساسی در متام کشورهای جهان گسرتش
یافت.
به نظر می رسد دیدگاه دوم موجه باشد زیرا
ماهیت قانون اساسی را تفاوت های آن با قوانین
عادی تشکل می دهد و این تفاوت های ظاهرا ً در
مجموعه های حقوقی اعصار باستان قابل مشاهده
منی باشند .بنابرین ،ما هم به این نظر هستیم که

احکام قانون تنظیم شود؛ یعنی تنها قانون
می تواند نظم را در زندگی اجتامعی پیاده مناید.
تضمین می مناید :تنها قانون است که می تواند نظم
را در جامعه تأمین مناید و اسباب بقا و دوام زندگی
اجتامعی را فراهم مناید؛ یعنی جامعه بدون قانون
وجود خارجی و عینی ندارد.
تعریف قانون اساسی:
از توضحیات فوق در مورد تعریف لغوی و اصطالحی
قانون تا اندازه ذهن ما در خصوص قانون روشن شد.
حاال سعی می کنیم تفکیکی بین قانون اساسی و
قوانین عادی منایم و خود را بیشرت آماده ورود به
بحث اصلی بسازیم .قابل یادآوریست که امروزه
در متام کشور قانون از لحاظ سلسله مراتب و سایر
مالحظات به دو دسته تقسیم می شود )1 :قانون
اساسی  )2قوانین عادی .هر کشور فقط یک دانه
قانون اساسی و تعداد زیاد قوانین عادی دارد.
علامء حقوق تعاریف گوناگون از قانون اساسی ارایه
منوده اند؛ درینجا سعی می مناییم ساده ترین و
عام فهم ترین تعریف را انتخاب کنیم و آن اینکه "
قانون اساسی عبارت از اصول و قواعد کلی می باشد
که موضوعات عمده و اساسی یک جامعه ،از قبیل
شکل دولت ،ساختار دولت ،ارکان دولت ،وظایف
و صالحیت ارکان مختلف دولت ،حقوق و وجایت
اساسی شهروندان و ،...را تبیین و تنظیم می مناید".
مثالً قانون اساسی به شکل کلی و عمده می گوید که
شهروندان حق اشرتاک در انتخابات را دارند .درینجا
وظیفه قانون عادی است که مسایل جزئی تر ،ازقبیل
سن اشرتاک در انتخابات ،زمان برگزاری انتخابات،
نحوه گرفنت کارت رای و غیره ،را پیش بینی و تنظیم
مناید .پس دیده شد که قانون اساسی موضوعات
بسیار عمده و اساسی جامعه را در بر می گیرد.
تفاوت های قانون اساسی با قانون عادی:
با بررسی محتوا ،شکل و چگونگی وضع منودن قانون
اساسی و قوانین عادی و مقایسه آنها با هم دیگر،
چند تفاوت عمده ذیل بین قانون اساسی و قوانین
عادی رو منا می گردد:
تفاوت متنی (ماهوی) :هامنگونه که قبالً متذکر
شدیم ،قانون اساسی معموالً موضوعات عمده ،مهم
یک کشور را بطور کلی دربر می گیرد ولی قوانین
عادی هرکدام بعد از ابعاد زندگی اجتامعی را به طور
جزئی ،مرشح و مفصل پوشش می دهد .بنابرین،
محتوای قانون اساسی کلی و عمده و محتوای قوانین
عادی جزئی و مرشح.
تفاوت شکلی :یک سلسله تفاوت های شکلی نیز
میان قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد؛ مثالً
قانون اساسی معموالً دارای یک مقدمه می باشد اما
قوانین عادی مقدمه ندارند .در قانون اساسی احکام
در مورد نحو شکل گیری ،ترکیب و صالحیت های
نهاد وضع کننده و تعدیل کننده قانون اساسی (لوی
جرگه قانون اساسی) پیش بینی شده است ولی در

قانون اساسی یک پدید جدید می باشد.
تاریخچه مخترص قانون اساسی در افغانستان:
هامنطوریکه متذکر گردیدیم ،پس از شکل گیری
دولت های جدید ،ابتد در کشور های غربی فرهنگ
تدوین قانون اساسی شکل گرفت ،به مرور زمان ،طی
قرون متامدی این فرهنگ به سایر کشور های جهان
نیز رسایت کرد.کشور عزیز ما افغانستان در آغاز
قرن بیستم میالدی به جمع کشور های دارای قانون
اساسی پیوست .در کشور ما از آغاز تا اکنون هفت
قانون اساسی وضع شده است .اولین قانون اساسی
پس از استقالل افغانستان توسط شاه امان الله خان
در سال  1301ه.ش وضع گردید .این قانون اساسی
که "نظامنامه اساسی دولت عالیه افغانستان" نام
دارد حاوی  73ماده می باشد .دومین قانون اساسی
افغانستان در سال  1310ه.ش ،پس اعالن پادشاهی
نادر شاه ،تحت عنوان "اصول اساسی دولت عالیه
افغانستان" به تصویب رسید و مشتمل بر  110ماده
می باشد .به تعقیب آن ،در سال  1343ه.ش ،سومین
قانون اساسی افغانستان با عنوان مشخص "قانون
اساسی" در داخل  11فصل  128ماده نافذ گردید .با
کودتای سال  1352ه.ش رسدار داوود ،رژیم پادشاهی
در افغانستان رسنگون گردید و قانون اساسی آن نیز
ملغی اعالم شد .رسدار داوود پس از تصاحب قدرت
وعده قانون اساسی جدید را داده بود ولی این وعده
بعد از چهار سال عملی شد و چهارمین قانون اساسی
افغانستان در سال  1355ه.ش اظهار وجود منود .در
سال  1357ه.ش در افغانستان کودتای نظامی صورت
گرفت و احزاب کمونستی به قدرت رسیدند و قانون
اساسی جمهور افغانستان بی اعتبار اعالن شد .در
سال  1359ه.ش شورای انقالبی رژیم کمونستی قانون
اساسی مؤقت خود را تحت عنوان "اصول اساسی
جمهوری دموکراتیک افغانستان" به تصویب رساند
و پنجمین قانون اساسی کشور را ثبت تاریخ منود.در
سال  1266ه.ش دوکتور نجیب الله ،رئیس جمهور آن
زمان افغانستان ،لوی جرگه را فرا خواند و ششمین
قانون اساسی افغانستان را در داخل  13فصل و
 149ماده تصویب منود .با سقوط رژیم نجیب الله
و روی کار آمدن حکومت مجاهدین ،قانون اساسی
جدیدی تحت عنوان "اصول اساسی افغانستان"
توسط حکومت استاد ربانی پیشنهاد گردید اما
تصویب نشد .باالخره ،پس از رسنگونی رژیم طالبان
و به صحنه آمدن حکومت عبوری و مؤقت به
رهربی حامد کرزی ،در سال  1382ه.ش لویه جرگه
قانون اساسی تدویر گردید و هفتمین قانون اساسی
کشور ،تحت عنوان "قانون اساسی جمهوری اسالمی
افغانستان" به تصویب رسید .این قانون اساسی دارای
یک مقدمه 12 ،فصل و  162ماده می باشد و برای
متام مسایل حیاتی کشور رهنمود ها و چارچوب ها
کلی حقوقی را پیش بینی شده است.

حقوق طفل
 .5خواهر عالتی ( .خواهر که با شخص در پدر
اشرتاک داشته باشد).
 .6دخرت خواهر اعیانی .
 .7دخرت خواهر اخیافی.
 .8دخرت خواهر عالتی.
 .9خاله اعیانی.
 .10خاله اخیافی.
 .11خاله عالتی.
 .12خاله اعیانی پدر.
 .13خاله اخیافی پدر.
 .14خاله عالتی پدر.
.15عمه مادر.
 .16عمه پدر.
هر گاه اشخاص مندرج ماده  239این قانون وجود
نداشته و یا فاقد رشایط اهلیت حضانت باشند در این
صورت حق حضانت طفل به عصبات طفل به ترتیب
میراث انتقال می مناید .در ماده  241قانون مدنی چنین
می خوانیم ":هر گاه اشخاص مندرج مواد  239و 240
این قانون وجود نداشته یا فاقد رشایط اهلیت حضانت
باشند طفل جهت حفاظت و پرورش به نزدیک ترین
محرم از ذوی االرحام وی به ترتیب درجه استحقاق به
اشخاص ذیل سپرده می شود:
.1پدر مادر.
 .2برادر اخیافی.
 .3پرس برادر اخیافی.
 .4کاکای اخیافی.
 .5مامای اعیانی.
 .6مامای اخیافی.
رشایط نگهداری طفل:
شخصی که حضانت طفل به وی سپرده می شود باید
شایستگی الزم و توانایی مناسب جسمی برای مراقبت و
نگهداری طفل را داشته باشد .چنانچه ماده  238قانون
مدنی در مورد رشایط حضانت ذیال بیان می دارد ":زنی
که حضانت طفل را به عهده می گیرد باید عاقله  ،بالغه
و امینه بوده که خوف ضیاع طفل نسبت عدم وارسی وی
متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل را داشته
باشد".
نظر به رصاحت ماده فوق می توان گفت کامال طبیعی
است که حضانت و پرورش کودک به افراد عاقله و
بالغه که از سالمت روحی و روانی برخوردار بوده و
داری اوصاف و اخالق حمیده باشد سپرده خواهد
شد .اما آنچه که قابل ذکر است تکیه قانون مدنی

بر امین بودن زنیکه متصدی حضانت طفل می
گردد می باشد  .زیرا اگر شخصیکه عهده دار مراقبت
و حفاظت طفل می شود و از سجایا و صفات حسنه
بخصوص امین بودن دور باشد بیم آن می رود که نکند
طفل به نحوی از انحاء در نزد وی از نظر مادی و معنوی
آسیب دیده و به مصلحت طفل متام نشود.
اگر حضانت طفل به اشخاص و افرادیکه واجد رشایط
ماده  238قانون مدنی نیستند واگذار شده باشد در
این صورت محکمه می تواند حضانت و پرورش طفر به
شخصی دیگری که قانون اولویت حق حضانت طفل را
داردبسپارد .به هر حال قانون مدنی با توجه به مصلحت
طفل و تکیه بر موارد فوق خواسته تا کدام خلل در
نگهداری و تربیت جسمی و روحی طفل وارد نگردد.
سلب و انتقال نگهداری طفل:
فردیکه حق مراقبت و حفاظت طفل را به عهده گرفته
است  ،احیاناً اگر فاقد رشایط حضانت گردید و یا دیگر
قادر به نگهداری و پرورش طفل نبود و یا ماندن طفل در
نزد وی به مصلحت طفل نباشد در این صورت محکمه
ذیصالح می تواند حق حضانت را از وی سلب و به
شخصی دیگری که حق اولویت حضانت طفل را دارد
منتقل مناید.
مسلامً حضانت طفل به کسی واگذار می شود که رشایط
حضانت را داشته و از نیروی خوبی روحی و فزیکی
برخور دار باشد .با توجه به موارد فوق در ماده 251
قانون مدنی چنین مطالعه می کنیم ":هر گاه ثابت گردد
شخصیکه حضانت طفل را به عهده دارد گر چه پدر وی
نیز باشد  ،به مصلحت طفل متام منی شود  ،محکمه می
تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخصیکه به
درجه دوم مستحق حضانت است تسلیم مناید".
نظر به ماده مزبور محکمه می تواند در هر زمانیکه
تشخیص دهد حضانت طفل را از شخصی که اهلیت
حضانت و مراقبت طفل را ندارد سلب منوده و به
شخصی دیگر که مستحق حضانت پنداشته می شود
بسپارد .چنانچه ماده  240قانون مدنی در زمینه ذیال
رصاحت دارد ":هر گاه اشخاص مندرج ماده  239این
قانون وجود نداشته یا فاقد رشایط اهلیت حضانت باشند
حق حضانت را به عصبات طفل به ترتیب میراث منتقل
می مناید".
در ماده  241قانون مدنی مطالعه می کنیم در صورتیکه
اشخاص مندرج مواد  239ئ  240این قانون وجود
نداشته باشد و یا فاقد رشایط و اهلیت حضانت باشد
طفل برای پرروش و نگهداشت به نردیکرتین محارم
ذوی االرحام به ترتیب درجه استحقاق سپرده می شود
 .قانونگذار در این ماده بیان منوده است اگر طفل پرس
باشد دخرت کاکا  ،دخرت عمه  ،دخرت ماما و دخرت خاله

حق حضانت وی را ندارد و همچنین اگر طفل
دخرت باشد پرس کاکا ،پرس عمه  ،پرس ماما و پرس خاله
وی حق حضانت را نخواهد داشت.
اگر بیش از یک نفر حق حضانت طفل را داشت محکمه
با در نظر داشت مصلحت طفل حق حضانت را به آنکه
شایستگی الزم را برای پرورش طفل دارد واگذار می مناید.
نظر به ماده  242قانون مدنی کشور " هر گاه بیش از
یک نفر حق حضانت طفل را داشه باشد محکمه می
تواند هر کشخص مزبور می تواند دوباره از محکمه
تقاضای حضانت طفل را مناید .چنانکه ماده قانونی
ساقط گردد با از بین رفنت سبب مذکور این حق دوباره
اعاده می گردد.
قانون مدنی افغانستان با محور قرار دادن مصلحت طفل
در ماده  ۲۴۸ذیال رصاحت دارد :هر گاه زوجه ناشیزه
گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد محکمه می
تواند طفل را بهر یک از زوجین که بیشرت به مصلحت
طفل باشد تسلیم مناید.
نا گفته نباید گذاشت که حق حضانت پرس با سن هفت
و از دخرت با سن نو سالگی متام خامته پیدا می کند .
مرشوط بر اینکه مدت متدید شده از دو سال تجاوز
نکند.
نفقه طفل:
نفقه در لغت به معنای هزینه خرچ روزی و مایحتاج
زندگی آمده است .معنی اصطالحی نفقه نزدیک به
معنای لغوی آن است و عبارت از چیزی است که شخص
برای معیشت به آن نیازمند است مانند طعام لباس
مسکن و آنچه که میان مردم به خاطر کذراندن زندگی
متعارف می باشد.
یکی از حقوق طفل نفقه می باشد نفقه جهت تداوم
حیات و زندگی طفل غرض رشد و منوی جسامنی وی الزم
و رضوری است که از جمله وظایف و تکالیف والدین
و سایر رسپرستان طفل مانند پدر کالن قیم و وصی می
باشد که باید آنرا طبق توان مالی بر آورده مناید.
نفقه طفل عبارت از مرفوع منودن رضوریات متعارف و
متناسب با وضعیت روحی و جسمی طفل مانند مسکن
البسه غذا تحصیل درمان و دیگر مواد بهداشتی برای
نظافت می باشد.
قانون مدنی کشور ما در ماده  ۲۵۶ذیال رصاحت دارد:گ
نفقه با متام انواع آن در قسمت پرس صغیر تا وقت کسب
و کار و در قسمت دخرت صغیره تا وقت ازدواج بدوش
پدر می باشد.گ
همچنان در ماده  ۲۵۷قانون مدنی تذکر گردیده است
که :؛ نفقه پرس کبیر که توان کسب و کار را نداشته و
فقیر باشد همچنان نفقه دخرت کبیره فقیره تا وقت

ازدواج به دوش پدر وی می باشد.
در مورد عدم توان پرداخت نفقه از طرف پدر در ماده
 ۲۵۹قانون مدنی افغانستان آمده است :هر گاه پدر توان
پرداخت نفقه اوالد خود را نداشته و از کسب و کار
نیز عاجز باشد مکلفیت نفقه اوالد به ولی بعد از پدر
انتقال می مناید.
از مندرجات قانون مدنی کشور این طور استنباط می
گردد که پرداخت و تامین نفقه اوالد به عهده پدر است
و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت
نفقه فرزندان نباشد پرداخت نفقه به عهده پدر کالن
خواهد بود  .از آنجایکه مخارج زن و فرزند بر مرد واجب
بوده پس به عهده مرد است تا رضوریات خانواده خود
را که شامل غذا پوشاک مسکن مخارج تحصیلی فرزندان
درمان و بهداشت است بر آورده مناید.
در مورد نفقه طفل در کنوانسیون حقوق طفل در ماده
 ۲۷آن آمده است:
 .۱دول طرف کنوانسیون حق هر طفل را به داشنت یک
زندگی معیاری مناسب برای رشد جسمی روحی معنوی
و احتامعی وی به رسمیت می شناسند.
 .۲والدین و دیگر رسپرستان طفل مسوولیت نخستین
تامین رشایط زندگی الزم بریا رشد کودک در حدود
امکانات و توامنندی های اقتصادی شان به عهده دارند.
.۳دول طرف کنوانسیون مطابق رشایط کشور و در حدود
امکانات شان می باید اقدامات الزم برای کمک به والدین
و دیگر افراد مسوول مراقبت طفل اتخاد منایند تا آنها
این حق را تامین منایندو در صورت نیاز کمک های مادی
و پرورگرامهای حامیتی بخصوص در قسمت تغذیه لباس
و رس پناه باید انجام بگیرد.
 .۴دول طرف کنوانسیون باید کلیه اقدامات الزم را برای
باز پس گیری نفقه طفل از والدین و دیگر کسانی که در
قبال طفل مسوولیت اقتصادی دارند چه در داخل کشور
و یا در خارج زندگی منایند بخصوص اگر کسی که در
قبال طفل مسوولیت اقتصدی دارد در کشوری متفاوت
از طفل برس می برد روی دست بگیرند و دولتهای باید
رضایت به توافقات بین املللی و یا انعقاد چنین توافقات
و همینطور تنظیم دیگر توافقات مورد نیاز را گشرتش
دهند .
همچنان در اصل چهارم اعالمیه جهانی حقوق کودک
دیال نگاشته شده است :کودک باید از امنیت اجتامعی
بهره مند گردد در محیطی سامل پرورش یابد و بدین
منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حامیت خاص
که شامل توجه کافی پیش و بعد از تولد می شود بهره
مند شوند کودک باید امکان برخورداری از تغذیه مسکن
تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد.

ادامه دارد...
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دیدار وزیر عدلیه با رئیس بخش محافظت از اطفال یونسیف
گزارشگر:بشیر احمد عزیزی

تتبع ونگارش:گاللی سنگرخیل عزیزی

زنان در متامی عرصه های زندگی به خصوص
در محالت عامه با انواع واشکال مختلف مورد آزار
واذیت قرار می گیرند.این پدیده شوم (آزار واذیت)
درکشور ما پیشینه تاریخی داشته و یکی از معضالت
عمده جامعه ما محسوب می شود .که باعث عدم
اشرتاک زنان بطور فعال در امور اجتامعی،سیاسی
واقتصادی کشور می گردد.
یکی از رضورت های عمده جامعه داشنت محیط
مصؤن ،نظم وامن عامه ،عاری از خشونت ،آزارواذیت
میباشد .تا مردم بتواند با آرامش خاطروحفظ حقوق
اش زندگی را پیش برند.
خوشبختانه امروز با حامیت قانون ،زنان می توانند
سهم فعال خود را در متامی عرصه های زندگی چه
سیاسی ،اقتصادی ،اجتامعی وفرهنگی داشته باشند.
ودر صورت معروض به خشونت ،آزار واذیت در
محالت عامه میتوانند خودش ویا یکی از اقارب وی به
ادارات پولیس وحقوق ،محاکم یا سایرمراجع ذیربط
طورکتبی شکایت منایند.
چنانچه ماده پنجم مقرره آزار واذیت در مورد ذیالً
رصاحت دارد:
"()1هرگاه زن در محالت عامه مورد آزار واذیت قرار
گیرد .میتواند به نزدیکرتین مرجع امنیتی شکایت
مناید.
( )2پولیس مکلف است در صورت موجودیت دالیل
وشواهد ،شکایت را مورد رسیدگی قراردهد .
قبل از بحث در موضوع الزم است تا در مورد
اصطالحات زیرکه در ماده  2قانون پولیس آمده تذکر
داده شود:
محالت عامه :
"عبارت از شاهراه ،پارک عمومی ،باغ عمومی ،کنار
وبسرت دریا ،پل عمومی ،رسک پیاده رو ،محوطه،
کوچه ،خیابان ،معرب بشکل کوچه تنگی بازار یا مسدود
ویا میدان وساحه مامثل را احتوامی کند که هر شخص
در آن حق ورود داشته باشد".
نظم عامه:
آرامش اجتامعی است که طبق احکام قانون توسط
پولیس تاًمین می گردد.
امن عامه:
حالتی است که در آن نظام حقوقی دولت ،آزادی،
قانون فردی واجتامع ،کرامت انسانی ،سالمت جسمی
ومالی مردم حفظ می گردد.
پولیس:
ماده دوم قانون پولیس  :پولیس را ذیآل تعریف کرده
است :
پولیس شامل افرس ،ساتنمن وساتونکی بوده که در
تشکیل وزارت امور داخله استخدام وجهت تامین نظم
وامن عامه طبق احکام قانون فعالیت می مناید.
ازاینکه فقره ()2ماده پنجم مقرره آزار واذیت ،پولیس
را در صورت موجودیت دالیل وشواهد مکلف به
بررسی قضیه آزار واذیت می دارد.
پولیس وظایف خود را در مرکز تحت رهربی وزیر
امورداخله و در والیات وولسوالی ها تحت اثر والی و
ولسوال مربوط انجام می دهد.
همچنان مطابق حکم ماده  13قانون منع خشونت
علیه زن ،وزارت امورداخله مکلف است به منظور
جلوگیری از خشونت در متام محالت عامه تدابیر
وقایوی و حامیتی را اتخاذ وعملی مناید.
فلهذا مطابق حکم فقره  18ماده پنجم قانون پولیس،
پولیس به عنوان مامور ضبط قضایی برطبق قانون
وظایف ذیل را به عهده دارد :
 کشف جرایم وجلو گیری از وقوع آن. حفظ ونگهداشت شواهد ،دالیل ومدارک جرمی. دستگیری مظنونین ومرتکبین وجلوگیری از فرارومخفی شدن آنها طبق قانون.
 اجرای وظایف به نحو یکه سبب تشخیص ودر یافتمسلکی جرایم شود.
 پولیس در تحقیقات جرایم با سارنوالی ودیگر اداراتعدلی مطابق به قانون اجراآت جزایی وسایر قوانین
نافذه کشور همکاری می مناید.
 پولیس فعالیت های تحت پوشش خود را به منظورمبارزه علیه مواد مخدر ،فساد وشناسایی شبکه های
جرمی در تفاهم با سارنوالی انجام می دهد.
پولیس به منظور تامین نظم وامن عامه طبق حکم
ماده  5قانون پولیس دارای یک سلسله وظایف
ومکلفیت ها می باشدکه از جمله بعضی از آن را یاد
آور می گردیم :
-1تاٌمین وحفظ و نظم وامن عامه.
 -2تامین امنیت فرد واجتامع وحراست از حقوق
وآزادی های قانونی آنها.
 -3اتخاذ تدابیر وقایوی جهت جلوگیری از وقوع
جرایم.
 -4کشف به موقع جرایم وگرفتاری مظنونین ومرتکبین
مطابق احکام قانون.
 -5مبارزه با انحرافات اخالقی ،مفاسد اجتامعی
واعاملیکه آسایش عامه را اخالل می مناید.
 -6محافظت از ملکیت ودارایی های دولتی
وخصوصی ،موسسات وسازمان های داخلی وخارجی
وبین املللی.
ادامه در صفحه3

جاللتآمب داکرت عبدالبصیر انور وزیر
عدلیه ج.ا.ا با خانم تاتاناکولن،رییس
بخش محافظت از اطفال یونیسف در
افغانستان ،دیدار و گفتوگو کرد.
19سنبله1396
در این دیدار دو طرف پیرامون ترمیم
مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل و تهیه
اجناس و لوازم مورد رضورت اطفال در
مراکز اصالح و تربیت اطفال،بحث و
تبادل نظر منودند.
خانم کولن ،رئیس بخش محافظت از
اطفال یونیسف در افغانستان گفت
که به اساس توافق صورت گرفته میان
وزارت عدلیه و اداره یونیسف ،کار
ترمیم دو ساختامن مرکز اصالح و تربیت
اطفال کابل تکمیل و آماده بهره برداری
میباشد.
وی همچنان گفت که اداره یونیسف
به ارزش ( )50000دالر وسایل و اجناس
مورد رضورت مراکز اصالح و تربیت
اطفال و زندان بگرام را به مرکز اصالح
و تربیت اطفال کابل انتقال داده است.
این وسایل و اجناس شامل  100پایه
چپرکت فلزی دو منزله 200،تخته
دوشک اسفنجی 200 ،تخته کمپل200 ،
دانه بالش 1253 ،مرتفرش و برخی دیگر
از وسایل مورد رضورت مراکز اصالح
میباشد.
وزیر عدلیه از همکاریهای اداره
یونیسف با این وزارت ابراز سپاس و
قدردانی منوده و خواهان همکاریهای
بیشرتشان با این وزارت گردید.
مفهــوم  ،ویــژه گــی هــا و تاریخچــه

حقوق طفل
تتیع و نگارش :دردانه فضایلی

حق نگهداری یا حضانت طفل:
کلمه حضانت واژه عربی االصل است که
در لغت به معنای در آغوش گرفنت و پرورش
دادن طفل آمده است .معنای لغوی حضانت
و تعریف اصطالحی آن نیز نزدیک به نظر می
رسد که وجه اشرتاک آن بیشرت در نگهداری،
تربیه و پرورش طفل مشاهده می شود.
نگهداری و حضانت طفل یکی از حقوق عمده
و اساسی اطفال محسوب شده و در فراکرث
کشورهای جهان مورد توجه صاحب نظران
 ،مصلحان جامعه و قانونگذاران قرار گرفته
است .بسیاری از جوامع قوانین و مقرراتی را در
راستای حامیت  ،پرورش و حفاظت اطفال در
برابر آسیبهای مادی و معنوی پیش بینی منوده
است  .این موضوع در افغانستان نیز مورد توجه
قانونگذاران واقع شده و حضانت طفل را در
ماده  236قانون مدنی ذیال تعریف منوده است:
“()1حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل
است در مدتیکه طفل به حفاظت و پرورش زن
محتاج باشد.
( )2حضانت حق اشخاصی است که به اساس
این قانون تنظیم گردیده است”.
کلمه حضانت در لغت به معنای در کنار گرفنت
کودک ،پرورش دادن و پروریدن کودک است .در
قاموس اصطالحات حقوقی حضانت چنین بیان
شده است”:حق نگهداری مادی و معنوی طفل
توسط کسانیکه قانون تعیین کرده باشد”.
از تعریف حضانت در قانون مدنی و قاموس
اصطالحات حقوقی این امر استنباط می شود
که هدف از تربیت مادی و معنوی در حقیقت
فزیکی و روحی طفل است  .حفاظت و
نگهداری بیشرت حامیت جسمی و فزیکی کودک
را در بر گرفته و منظور از آن مراقبت  ،مواظبت
 ،نگهداشت و تنظیم سایر امورات طفل می
باشد .اما پرورش توجه به مسایل روحی و روانی
کودک دارد.
حق اولویت مادر نسبی برای نگهداری طفل:
قانون مدنی کشور در ماده  237در مورد
اولویت مادر نسبی برای حضانت طفل نسبت
به سایر اقارب و اشخاص قرار ذیل ترصیح

منوده است ”:مادر نسبی در خالل
زوجیت و بعد از تفریق به حفاظت و
پرورش طفل حق اولویت دارد .مرشوط به اینکه
واجد رشایط اهلیت حضانت باشد”.
با توجه به ماده فوق الذکر قانون مدنی در
درجه اول مادر نسبی طفل را مستحق حضانت
وی شمرده است .زیر این حق طبیعی و قانونی
مادری است که طفل را به دنیا آورده است.
قانون گذار حق اولویت حضانت طفل را در دو
مرحله از حیات وی به مادر نسبی اعطاء منوده
است اوالً در خالل زوجیت و ثانیا در موقع
انحالل زوجیت در صورتیکه مادر نسبی اهلیت
حضانت را دارا باشد .چرا که مادر نسبی طفل
مهربانرت و مسوولیت پذیرتر است درماده 238
قانون مدنی کشور مطالعه می کنیم که رشایط
حضانت طفل را قرار ذیل بیان منوده است”:
زنیکه حضانت طفل را به عهده می گیرد باید
عاقله  ،بالغه و امینه بوده که خوف ضیاع طفل
نسبت عدم وارسی وی متصور نباشد و توان
حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد”.
کسانیکه بعد از مادر نسبی مستحق نگهداری
طفل هستند:
قبال متذکر شدیم که قانون مدنی در درجه اولی
مادر نسبی را مستحق حضانت طفل دانسته
است مرشوط بر اینکه دارای اهلیت حضانت
باشد.حاال اگر نظر به دالیلی احیاناً مادر نسبی
فاقد اهلیت حضانت شمرده شود و یا بعضی
موارد پیش آید که مادر نسبی از مراقبت و
پرورش طفل خویش محروم گردد در این حاالت
اقارب و اشخاص زیر به ترتیبی که قانون مدنی
در ماده  239ترصیح منوده است مستحق
حضانت طفل شناخته می شود ”:زنانیکه حق
حضانت طفل را دارند به ترتیب درجه استحقاق
عبارتند از:
.1مادر  ،مادر مادر و یا باالتر از آن.
 .2مادر پدر.
 .3خواهر اعیانی (.خواهری که با سایر برادران
وخواهران از یک پدر و مادر باشد).
 .4خواهر اخیافی( .خواهر که توسط مادر به
شخص منسوب گردد ).ادامه در صحفه 3

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که بطور مستقیم یا توسط منایندگان خود آنرا اعامل کند.

مختصــر قانــون اساســی در افغانســتان

انسان یک موجود اجتامعی است و متایل فطری و
نیاز طبیعی برای زندگی باهمی و اجتامعی دارد.
ولی با آنهم زندگی اجتامعی را همیشه مزاحم
خواسته ها و آزادی های نامحدود فردی خود
قلمداد می کند؛ یعنی ،از یک طرف انسان ناگزیر
است برای بقای خود و تأمین حد اکرث نیازهای
مادی و معنوی خود در آغوش جامعه زندگی مناید
و از طرف دیگر امیال و آرزوهای نامحدود فردی
او را بسوی تک روی و خود خواهی سوق می
دهند؛ درچنین حالت است که رضورت تعدیل
خواست های اجتامعی و فردی مطرح می شود
تا از یک سو بقای جامعه تضمین شود و از سوی
دیگر توقعات فردی تا حد ممکن برآورده شود.
قانون در حقیقت ابزاری است که بین دو متایل
طبیعی و درعین حال متضاد انسان ،متایل به زندگی
اجتامعی و متایل به برآورده شدن متام خواست
های فردی ،تعادل ایجاد می مناید و رشایط تحقق
بعض اهداف فردی را در دامن زندگی اجتامعی
فراهم می سازد و زمینه تکامل مادی و معنوی او
را مهیا می مناید .بنابرین ،انسان از بدو پیدایش
اجتامع تشکیل داده است و برای تعدیل خواست
های نامحدود فردی ،تنظیم مصالح فردی و
اجتامعی و تضمین بقای خود و اجتامع خود،
قواعد و هنجارهای الزم الرعایت را تحت عنوان
قانون  ،تبعیت منوده است.
از آنجایکه نوع انسان منی تواند با اتکای محض
به قوای ادراکی خود ،خود را ،جهان خود را و
مصالح و مفاسد خود را بشناسد و با درنظرداشت
آن قانون وضع مناید ،خداوند متعال که خالق متام
هستی ،از جمله انسان ،است و بر متام کیف و کان
هستی و انسان آگاهی دارد ،در هر عرص و زمان،
بر انسان ها منت گذاشته است و متناسب با سطح
درک و فهم شان با افراد خاص (پیامربان(ع)) ارتباط
مستقیم برقرار کرده و آنها را مأمور تبیین و تبلیغ
قواعد و احکام زندگی منوده است؛ آنچه را انبیای
کرام علیهم السالم ،تحت عنوان دین و رشیعت ،از
جانب خداوند متعال آورده اند در برگیرنده متام
ابعاد زندگی انسان های بوده و سعادت دنیا و
آخرت شان را تضمین می منود .شایان ذکر است که
متام رشیعت های آسامنی به استثنای دین مقدس
اسالم محدودیت زمانی و مکانی داشته اند زیرا
متناسب با سطح درک و فهم انسان های هر عرص
و زمان و با درنظرداشت میزان رشد اجتامعی شان
نازل شده بودند تا برش را به مرحله پختگی برسانند
و آماده پذیرش احکام جامع و ثابت دین مقدس
ماده  4قانون اساسی

تتبع نگارش:سید نجیب الله «قبادی»
اسالم منایند؛ چون دین مقدس اسالم زمانی ارزانی
گردید که برش در مرحله قابل توجه رشد فکری
رسیده بود و پیچیدگی روز افزون زندگی اجتامعی
نیز ایجاب آنرا می منود ،لذا احکام و دساتیر این
آئین جاوید ،همیشگی و ماندگار می باشد.
جاویدانگی دین مقدس اسالم اقتضا می مناید که
انسان ها ،خصوصاً مسلامنان ،همواره آنرا رسلوحه
امور زندگی خود قرار دهند و در متام ابعاد زندگی
خود به آن استناد منایند .روی همین اصل است که
مسئله رضورت سازگاری قوانین موضوعه که غرض
مرفوع ساخنت نیاز های فوری ناشی از پیرشفت برش
وضع می گردند ،با احکام رشعی ،بطور دوامدار
در کشور های اسالمی مطرح می گردد و ایجاب
رسیدگی جدی را می مناید.
مردم مسلامن افغانستان از جمله نادر ملت های
است که ،بنابر پختگی و رشد فکری ،در هامن
آغاز طلوع خورشید اسالم آمادگی پذیرش این آئین
آزادی بخش را داشتند و به مجرد درخشش انوار
هدایت کننده و سعادت بخش اش ،آنرا با کامل میل
پذیرفتند و با دل و جان تبعیت کردند .این ملت
رسفراز در طول قرن های متامدی در پرتو اشعه
تابناک و فرح بخش اسالم زندگی کرده اند و با متام
وجود در راستادی تبیین و ترویج ارزش های اسالمی
همت گامشته اند و برای دفاع از آن جان ها و
مال های بی شامری نثار کرده اند .لذا سزاوار است
قوانینی که درین کشور وضع می شود با مقدسات و
احکام اسالمی سازگاری داشته باشند.
در کشور عزیز ما افغانستان ،همزمان با کسب
استقالل و بتأسی از نیازها و ایجابات عرص ،از ابتدای
قرن سیزدهم هجری شمی ،روند تصویب و وضع
قوانین ،از جمله قانون اساسی ،آغاز می گردد .درین
مقاله سعی می منایم تا ضمن ارایه تعریف ساده و
عام فهم از قانون اساسی ،به ویژه گی ها و تفاوت
های آن با قوانین عادی اشاره منوده و نیز تصویر
مجملی از پیشینه تاریخی آن در افغانستان ،ترسیم
مناییم.
از آنجایکه مخاطب اصلی این نوشته عامه مردم می
باشد ،تا حد ممکن تالش شده است که مطالب مورد
نظر خیلی ساده و با تعمق و ژرفکاوی کمرت نگاشته
شود .در کنار آن،این نوشته ،مثل سایر مقاالت بنده،
به هیچ وجه کامل نبوده و فقط با دیدگاه ها،
انتقادات و ابرازنظرهای خیرخواهانه متام خوانندگان
ارجمند ،بخصوص اهل تحقیق و تفحص ،عاری از
کمی و کاستی نسبی خواهد شد.

ادامه در صفحه 3

