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 اننویسندگ به یادآوری
 شود. نوشته خوانا امالًک خط با ای پیتا ورد طیمح در مقاله (1

 نباشد. A4 شده پیتا صفحه 22 از شتریب و صفحه 11 از مترک یارسال مقاله (2

 .آن یپک نه شود فرستاده مجله در درج یبرا ان،کام صورت در ،آن شده پیتا لیفا با همراه مقاله اصل (3

 یمحتووا  هکو  شوود  نوشته ای گونه به دیبا دهکیچ .باشد یینها گیری نتیجه و یدیلک واژگان ده،کیچ یدارا دیبا مقاله (4

 ند.ک انیب اختصار به را مقاله

 آورده مقالوه  اول در واژه هفو   توا  سوه  نیبو  یدیلک واژگان و لمه(ک 121 ثرک)حدا مقاله یپشتو ای یفارس دهکیچ (2

 شود.

 :شود آورده لیذ قرار به مقاله انیپا در منابع به ارجاع و حاتیتوض (6

a. خیتوار  ناشور،  نوام  نشور،  محل چاپ، نوب  مترجم، نام تاب،ک نام سندگان،ینو سنده/ینو یخانوادگ نام و نام تاب:ک 

 صفحه. شماره و انتشار

b. :شوماره  انتشوار،  خیتوار  سوال،  دوره/ ه،ینشور  نام ،«ومهیگ داخل در مقاله عنوان» سنده،ینو یخانوادگ نام و نام مقاله 

 صفحه. شماره و جلد

c. وموه یگ داخول  در مطلوب  عنوان»  (،یسا )از مطلب اف یدر خی)تار سنده،ینو یخانوادگ نام و نام :اینترنتی  یسا»، 

 مزبور.  یسا در سند املک آدرس باالخره و اینترنتی  یسا نام

d. ایو ) «همان» لمهک باشد، نداشته مورداستفاده صفحه در حتا یتفاوت و شده معرفی قبالً هک شود اشاره یمنبع به هرگاه 

 .شود آورده (Ibid یسیانگل در

e. در «نیشیپ» لمهک باشد؛ داشته تفاوت مورداستفاده صفحه که درصورتی( یسیانگل op.cet) مورداسوتفاده  صوفحه  و 

 .شود آورده

 شود. آورده صفحه نییپا در نوشته در مورداستفاده اصطالحات و یخارج یها نام نیالت معادل (7

 اس . یضرور موردنظر منبع و سندهینو منا باشد، ترجمه یارسال مقاله هرگاه (8

 آدرس ایو  و تلفون  شوماره  مثل ،یو به یدسترس ینشان با همراه را، اش یعلم رتبه ای عنوان امل،ک نام دیبا سندهینو (9

 .بفرستد مقاله با را رهیغ و لیمیا

 .اس  آزاد مقاله شیرایو در مجله (11

 .شود نمی فرستاده پس شده ارسال مطالب (11

 باشد. شده نشر یگرید اینترنتی سای  ای مجله در قبالً دینبا یارسال مقاله (12
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 محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی ازجرم

 جزای افغانستان در حقوق

 

 محقق  محمدیاسین      

 

 چکیده

موجوب   شود که به به مجازاتی گفته می محرومی  از حقوق اجتماعی ناشی از جرم 

بینی قانون برای مدت معینوی از حقووق اجتمواعی محوروم گردیوده،       آن، بر اساس پیش

گردد. حقوق اجتماعی مزایا و امتیازاتی اس  که در متن اجتمواع و در ارتبوا     اطالق می

که اعمال این حقوق با سرنوش  و حیات  نحوی شود به با سایر اعضای جامعه محقق می

اجتماعی جامعه در ارتبا  بوده و در صورت ارتکاب جورم، از حقووق مورکور محوروم     

ردد ایون اسو  کوه؛ محرومیو  از حقووق      گ گردد. سوالی که در این زمینه مطرح می می

اجتماعی ناشی از جرم در حقوق جزای افغانستان چگونه اس ؟ بررسوی ایون موضووع    

مهم پاسخ برای سوال مرکور بوده که با ویژگوی و اهمیو  ایون موضووع ضورورت بوه       
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شوده و بوا مراجعوه بوه کتابخانوه و       ای اسوتفاده  تحقیق دارد این تحقیق از روش کتابخانه

 افغانستان و تحلیل آن موردبحث قرارگرفته اس .قوانین 

در این تحقیق محرومی  از حقوق اجتماعی بوا توجوه بوه قووانین افغانسوتان، بوه       

عنوان مجوازات اصولی،    شده اس : محرومی  از حقوق اجتماعی به اشکال گوناگون بیان

 عنوان مجازات تبعوی، محرومیو  از حقووق اجتمواعی     محرومی  از حقوق اجتماعی به

عنوان اقدامات تأمینی و یا  عنوان مجازات تکمیلی و نیز مجازات از حقوق اجتماعی به به

شده اس . که تمام موارد فوق شورایط خوا     عنوان مجازات جایگزین زندان بیان هم به

صورت مفصل مورد ارزیابی و تحقیق قورار   خود را داشته و در این تحقیق سعی شده به

 گیرد.

 ن کلیدیواژگا

 محرومی  ناشی ازجرم، جزا. ی ، حقوق اجتماعی،محروم

 مقدمه

محرومی  از حقوق اجتماعی، یکی از مصادیق واکنش جامعوه در مقابول جورم و    

شود؛ بودین معنوا کوه شوخ  در اثور       بزهکاری اس  که در حقوق جزا از آن بحث می

عی ارتکاب برخی از جرایم و محکومی  جزای، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتما

 گردد. و سیاسی خویش محروم می

ویوژه افغانسوتان    موضوع محرومی  از حقوق اجتماعی در بسیاری از کشوورها بوه  

یکی از مجازات مطرح بوده اس . پیشینه این مجازات در حقوق افغانسوتان، بور    عنوآن به

هو ش و قوانون جوزای دوره داود خوان     1311تمسک القضات در مسایل جزای در سال

گردد. این مجازات در کود جزا کوه بجوای قوانون جوزای افغانسوتان وضوع        برمی 1322

ها و تغییراتی هموراه اسو . از طرفوی، ایون      شده که با تفاوت گردیده اس  نیز مشخ 

هوای مشوروع و قوانونی     مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افوراد و حقووق و آزادی  

نمایود یوا    هوا را محودود موی    دیشهروندان سروکار دارد، و در مواردی این حقوق و آزا
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رو، شوناخ  مفهووم و مصوادیق حقووق      کند. ازایون  شخ  محکوم را از آن محروم می

هوای   نماید تا مبادا حقووق و آزادی  اجتماعی و ارائه ضابطه دقیق در این میان، ضرور می

جه  و بدون ضابطه مشخ  قوانونی تضوییع    ویژه محکومان، بی مشروع افراد جامعه به

 شود.

ال اصلی در این تحقیق این اس  که؛ محرومی  از حقووق اجتمواعی ناشوی از    سو

 جرم در  حقوق جزای افغانستان چگونه اس ؟

 توان به شکل ذیل مطرح نمود که: واماسواالت فرعی را می

 ؟چیس  ناشی از جرممحرومی  از حقوق اجتماعی مفهوم  -1

 غانستان کدامند؟مصادیق محرومی  از حقوق اجتماعی در حقوق جزای اف -2

در مورد محرومی  از حقوق اجتماعی ناشی از جرم در حقووق جوزای افغانسوتان    

شوده اسو  کوه     نشده اس  و اما این موضوع در بعضی از کتب بیوان  کتاب مستقل چاپ

ازجمله عبداالقرار واصل، دکتر غالم حیدر عالمه، داد محمد نریر اس  که محرومی  از 

شوده   صوورت گوررا و کلوی بیوان     ی قرارگرفته اس  ولی بهحقوق اجتماعی مورد ارزیاب

 اس .

های جامعه در برابور جورم ارتکوابی     محرومی  از حقوق اجتماعی یکی از واکنش

صوورت مجوازات اصولی و     گردد و گاهی بوه  صورت های گوناگون اجرا می اس  که به

صوورت مجوازات تکمیلوی وبصوورت هوای       صورت مجازات تبعی و گاهی بوه  گاهی به

گردد  قدامات تآمینی و مجازات جایگزین زندان با شرایط خاصی باالی مجرم تطبیق میا

که در این زمینه کاوش و تحقیق نمودن خالی از فایده و ضرورت نیسو .اعی و توآمین   

گردد که در ایون زمینوه کواوش و تحقیوق      امنیتی با شرایط خاصی باالی مجرم تطبیق می

  .نمودن خالی از ضرورت نبوده و نیس
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در تمامی قوانین جزایی کشورها جرم و مجازات تعریف و توصیف گردیده اسو   

شده اسو  کوه ایون مطلوب از اصول       که در برابر هر جرم ارتکابی یک مجازات نیز بیان

نماید و محرومی  از حقوق اجتماعی نیز یکی از این  قانونی بودن جرم و جزا نشأت می

ارتکابی در قالوب مجوازات ذکور کورده و هوم      گرار برای جرایم  مجازات اس  که قانون

هوای حقووق    چنان در فقه نیز برای ارتکواب جورم و جنایو  یوک سلسوله محرومیو       

 گردد. ای از آن محروم می شده که افراد در هر جامعه اجتماعی بیان

تحقیق حاضر در سه بخش موردبررسی قرارگرفته اس  که در بخوش اول مفواهیم   

شووده و در بخووش دوم ماهیوو  و شوورایط اجوورای  حواژگووان و اصووطالحات مهووم مطوور

شوده و در بخوش    محرومی  از حقوق اجتماعی ناشی از جرم در قوانین افغانستان بیوان 

شوده و در   سوم مصادیق محرومی  از حقوق اجتماعی در حقوق جزای افغانسوتان بیوان  

 گیری و ذکر منابع به اتمام رسیده اس . اخیر هم با نتیجه

 بخش اول: مفاهیم

 مفهوم محرومیت (لفا

محرومی  معنی و مفهوم متعددی دارد و تنها در چهارچوب فقوه و حقووق قورار    

 ندارد و ریشه این کلمه در قرآن مجید نیز به معانی زیادی بکار رفته اس .

شوده اسو .)عمید    محرومی  در لغ  به معوانی نوامرادی، محوروم بوودن اسوتفاده     

بهرگوی، حرموان،    ر کتب لغات به معنوای بوی  ، واژه محرومی (.و هم چنان در دیگ1378

 واژه محرومی (.-1377ناامیدی و ممانع  و امتناع بیان گردیده اس .)دهخدا 

های  محرومی  در اصطالح به تنهای بکار نرفته اس ، در حقوق محرومی  با واژه

مثابه یک جزای تبعوی و یوا    مانند محرومی  از ارث که حال  خاصی اس  و شخ  به

گوردد، محرومیو  از حقووق     راث از استحقاق میراث مورث خود محوروم موی  قواعد می

اجتماعی نیز معنای خا  خود را دارد که بعداً بیان خواهد شد و هم چنان محرومیو   

یک شخ  بنا بر محکومی  بسیار  شود که در آن از حقوق مدنی که به حالتی اطالق می
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گردد؛ باهم بکار  مدنی محروم میهای  شدید، از طرف محکمه، از بعضی حقوق و آزادی

 شده اس . گرفته

شوده   در اصطالح فقهی نیز واژه محرومی  عام بوده و به معانی زیادی بکار گرفتوه 

خداونوود  سووره قلووم  27سوووره واقعوه و آیووه   67 خداونود متعال،درآیووات اسو  مووثالً؛  

وع عوراب  جالله( در بیان محرومی  افراد به عل  ارتکاب گناهان دنیوی پس از وق )جل

بلکوه از روی خوود   « بل نحن محروموون »فرمایند:  ها چنین اشاره می به اظهار ندام  آن

ج ، خداوند اسوره معر 19سوره الرریات و آیه 22کلی محروم گردیدیم و نیز درآیات  به

جالله( یکی از اوصاف متقین و نمازگزاران واقعی را ایجواد حوق معوین از دارائوی      )جل

–و فی اموالهم حق للسائل و المحوروم » و محروم بیان فرموده اس  خود به فقیر سائل 

 «.للسائلوالمحروم

 اند از ت در اصطالح حقوقی عبارتپس محرومی

موجوب آن، بور    شود کوه بوه   محرومی  از حقوق اجتماعی به مجازاتی گفته می -1

بینی قانون برای مدت معینی از حقووق اجتمواعی محوروم گردیوده، اطوالق       اساس پیش

 گردد یم

 ب( مفهوم حقوق اجتماعی

هایی اس  که از طریوق آن آسوایش،    ها و حمای  ی حق حقوق اجتماعی مجموعه

حقووق اجتمواعی نواظر    .مرجع رسد رفاه و بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می

عنووان مزایوای    اس  بر حق برخورداری از حداقل رفواه اقتصوادی و اجتمواعی کوه بوه     

گیرد تا شخ  در مسیر کمال و  در حیات جامعه به افراد تعلق میعضوی  و مشارک  

مووازات اسوتقرار    برومندانه زندگی برخوردار شود این حقوق بهآرشد خویش از شرایط 

های مارکسیسوتی و   گیرد هدف این حقوق برخالف برداش  های حمایتی شکل می نظام

نابرابری غیرعادالنه اس  سوسیالیستی، نه حرف نفس نابرابری، بلکه تالش برای حرف 
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های غیر مشروع و غیرمعقوول   هایی که از امتیازات ناموجه و محرومی  یعنی آن نابرابری

ای  گیرد هدف حقوق اجتماعی ایجاد جامعه بی طبقه نیسو  بلکوه جامعوه    سرچشمه می

هوای درآمودی    بندی اس  که در آن شایستگی و تحرک اجتماعی اهمی  بیشتر از تقسیم

 (.12 -1372)لنگرودید.داشته باش

حقوق اجتماعی عبارت اس  از، آن دسته حقوقی که فرد در زنودگی اجتمواعی و   

سیاسی خود دارا بوده و آن را در متن اجتماع و در ارتبا  با سرنوشو  جامعوه و افوراد    

کند. حقوق اجتماعی در واقع مزایا و امتیازاتی اس  که در موتن اجتمواع    دیگر اعمال می

کوه اعموال ایون حقووق بوا       نحووی  شود بوه  با سایر اعضای جامعه محقق می و در ارتبا 

 (.1387-13سرنوش  و حیات اجتماعی کلیه اعضا در ارتبا  اس .)صبری 

 مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی( ج

محرومی  از حقوق اجتماعی، یکی از مصادیق واکنش جامعوه در مقابول جورم و     

شود؛ بدین معنا که شوخ  در اثور    آن بحث میبزهکاری اس  که در حقوق کیفری از 

ارتکاب برخی از جرایم و محکومی  جزای، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی 

 (.221-1387گردد.) ستانکزی،  و سیاسی خویش محروم می

جورم و  هوای مختلفوی را در قبوال     جامعه در طول ادوار متمادی هموواره واکونش  

محرومیو  از  »هوا   ور رسانیده که یکوی از ایون واکونش   ی ظه از خود به منصه مجرمی 

اس ، بدین معنا که شخ  خطاکار براثور ارتکواب برخوی رفتارهوای     « حقوق اجتماعی

 و ...مستحق محکومیو  جوزای  مجرمانه اعم از فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل 

محوروم  بورد   تبع آن از تمام یا برخی حقوق موجوود در اجتمواع کوه بسور موی      شده و به

 .  شود می



 

 

10 

و 
دل

«
13

97
» 

ل
س

سل
ه م

ار
شم

19
2

 

 مفهوم جرم( د

واژه جورم(.   -1378شده اس .)عمید،  ازنظر لغوی جرم به معنی بزه و گناه نیز بیان

در جای دیگر جرم به معانی گناه، خطا، ذنب، تعدی، عصیان، ناشایس  و مانند آن آمده 

 واژه جرم(. -1377اس .)دهخدا، 

منع نموده و یا ترک عملی  در اصطالح؛ جرم عبارت اس  از عمل که قانون آن را

که قانون آن را الزم دانسته اس  و بر تخطی از هریک آن مجازاتی مقرر داشوته اسو .)   

 (.96 -1387ستانکزی، 

آورد، در  شناسی از جورم چنوین تعریوف بوه عمول موی       دانشمندان حقوقی و جرم

ردازد، پو  های وقوع جرم و درمان اعمال مجرمانه موی  شناسی یعنی علمی که به عل  جرم

هایی که جامعه را دستخوش آسویب   کلیه اعمال ضداجتماعی یا تنش االصول به جرم علی

 گردد. های روانی باشد یا اجتماعی، اطالق می ها عل  کند، خواه موجب آن می

 بخش دوم: ماهی  محرومی  از حقوق اجتماعی و شرایط اجرای آن

 ماهیت محرومیت از حقوق اجتماعی( الف

  از حقوق اجتماعی، یکی از مجازات اس  که حقووق افوراد را   مجازات محرومی

نماید که در این مجازات، شخ  محکوم از داشتن یک یا چند حق شخصوی،   سلب می

شود که مجوازات محرومیو  از حقووق اجتمواعی، در      مالی یا اجتماعی خود محروم می

ر قالب اقدامات قالب مجازات دیگر، مانند مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی و هم چنان د

 گیرد. و تدابیر تأمینی  مورداجرا قرار می

مبنای محرومی  از حقوق اجتماعی از طریق دوباره اجتماعی کردن مجرم صورت 

گیرد و نیز اهمی  دادن به شخصی  مجرم بجای جورم و لوزوم ایجواد تناسوب بوین       می

ردد. سوعی  گو  تدابیر امنیتی و شخصی  مجرم، موجب به وجود آمدن مجازات فرعی می

گراران در وضع قوانین بخصو  قوانین جزایی آن اس  که قانونی بور طبوق    تمام قانون
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طور دقیق مشوخ  و بوا    رو باید این نیازها به نیازهای جامعه خویش وضع نمایند، ازاین

 (.76و  72 -1393توجه به مصالح مدنظر در قوانین معین شود.)موسوی، 

وق اجتماعی، در حقیق  در بستر یک سری مجازات فرعی مانند محرومی  از حق

انود، بور ایون اسواس      گرفتوه  گراران بود، شکل اهداف و معیارهای خا  که مدنظر قانون

مکتب تحققی با اندیشه پیشگیری از جرم تکرار جورم، خواهوان اجورای تودابیر امنیتوی      

خاصی بر افرادی که حال  خطرناک دارند بوه جهو  حفوظ نظوم و امنیو  اجتمواعی،       

 اند. شده

های مشروعی  تعیین نوع و میزان مجازات اسو ،   آزادی اراده یکی دیگر از عل 

واحووال   های مناسب علیه کیفیات، اوضواع  بنابراین ضمان  اجرا باید در تدابیر و واکنش

جرم و طبیع  مجرم تعلق پیدا کند  نه در سزا دادن فرضی خطایی  یوا در اثور ارتکواب    

 جرم خالصه شود.

تبوع   ردن مجازات و تناسب بین مجازات و شخصی  مجرم و نیوز بوه  اصل فردی ک

بهتور ایون اصول و     آن ایجاد مجازات فرعی در کنار مجازات اصلی، برای اجرای هر چوه 

نوعی متأثر از این اندیشه افراطوی توجوه بوه شخصوی       رسیدن به اهداف حقوق جزا، به

 (.77 -مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات اس .)همان

همین لحاظ اس  که در قوانین کشورها بخصو  افغانستان هم در قانون جوزا  به 

و هم در کود جزا تعدادی از مجازات فرعی در قالب مجازات تکمیلی و تبعوی و   1322

 هم تربیتی گنجانیده شده اس .

 شرایط اجرای محرومیت از حقوق اجتماعی( ب

اعی اشاره شود باید به این ی اعمال محرومی  از حقوق اجتم قبل از اینکه به نحوه

ذکر اس  که شر  اصلی اعمال این مجازات صدور حکم به محکومی  قطعی  نکته قابل

در جرائم عمدی اس . بورای اعموال محرومیو  از حقووق اجتمواعی حصوول شورایط        
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خاصی ضروری اس  و بدون تحقق آن شورایط ، اجورا و اعموال آن وجاهو  قوانونی      

نظر از این امر اس  که محرومی  مورکور   صوف صرفندارد. ضرورت تحقق شرایط مو

عنوان مجازات اصولی مورداسوتفاده    رود یا به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی به کار می به

 (14 -1396عنوان اقدام تامینی موردنظر باشد.)جعفری،   واقع و یا حتی به

د، شورایط  یک اقودام توامینی اسوتفاده شوو     که از این مجازات بعنوآن البته درصورتی

نماید مثالً اگر شخ  مرتکب جرم نشده باشد و خطر ارتکواب جورم از    گاهی فرق می

توانود بوه تودابیر توأمینی      آن متصور باشد و نظم عامه درخطر قرار بگیرد نیز محکمه می

محکمه وقتوی بوه تودابیر     (1شده اس :  قانون جزا بیان 121حکم نماید.چنانچه در ماده 

علیوه   نمایود کوه ثابو  گوردد شوخ  محکووم       این قانون حکم میشده  بینی امنیتی پیش

شوده و حالو  مجورم علیوه      حکم قانون جرم شومرده  مرتکب عملی گردیده اس  که به

حال  مجرم وقتی علیه امنیو  عاموه خطور پنداشوته     ( 2. امنی  عامه خطر پنداشته شود

جورم احتموال   شود که از رویه او در حال و گرشته ویا از حواالت و علول ارتکواب     می

تدابیر امنیتی تنهوا در  ( 3. نماید جدی آن برود که مجرم به ارتکاب جرم دیگری اقدام می

 .تواند شده این قانون مورد حکم محکمه قرارگرفته می بینی حاالت و شرو  پیش

در کود جزای نیز چنین مفهومی ترکر یافته اس : در مجازات تبعوی یوک سلسوله    

ه ولی در مجازات تکمیلی مصادره امووال و نشور حکوم    ها ذکرشد مجازات و محرومی 

شوده کوه تودابیر     نیز به آن اضافه گردیده اس  و در اقدامات تأمینی مواردی زیادی بیوان 

کننده حقوق و تودابیر موالی و    کننده آزادی، تدابیر تحدیدکننده آزادی، تدابیر سلب سلب

محکووم در صوورت کوه    اقتصادی اس . که محکمه با در نظر داش  احووال و اوضواع   

خطر تکرار جرم متصور باشد و یا متهم در صوورت کوه ارتکواب جورم از وی متصوور      

 نماید. باشد در این صورت محکمه متناسب با آن، یکی از این مجازات را حکم می
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 قطعی بودن حکم محکمه   -1

اجورا اسو  و    محرومی  از حقوق اجتمواعی بعود از حکوم قطعوی محواکم قابول      

م محکمه باالی مجرم صادرشده باشد محرومی  از حقووق اجتمواعی   که حک درصورتی

شده باشود ماننود مجوازات     گردد، چه آن در حکم محکمه تصریح باالی آن نیز تطبیق می

تکمیلی یا مجازات اصلی، و چه در حکم تصریح نشده باشد ماننود مجوازات تبعوی کوه     

 نماید. ت اصلی کفای  میحکم محکمه نیس  و تنها حکم قطعی محاکم بر مجازا نیاز به

تواند هنگام حکم بوه حوبس    محکمه می -1قانون جزا آمده اس  که:  117در ماده 

طویل الی ده سال یا حکم به حبس متوسط عالوه بر جزای اصولی جورم شوخ  را از    

قوانون جوزام محوروم     113( مندرج ماده 11-1بعضی حقوق و امتیازات مندرج فقرات )

 دت محرومی  از یک سال کمتر و از سه سال بیشتر نباشد.سازد، مشرو  بر اینکه م

جزای تکمیلی بعد از تطبیق جزای اصلی و یا انقضای آن بهر سوببی کوه باشود     -1

 گردد. تنفیر می

علیه تا زمان صدور حکوم   بیان فرموده: هرگاه محکوم 174در کود جزا نیز در ماده 

تفید باشد، بعد از قطعیو  حکوم، از   این قانون مس 172از حقوق و امتیازات مندرج ماده 

 گردد. آن محروم می

چنوین   4خوبی بیان داشته اس  کوه مواده    شرایط حکم قطعی را نیز به درکود جزا

طبوق احکوام قوانون در     -1تصریح گردیوده اسو : حکوم قطعوی؛ حکموی اسو  کوه:        

نهایی  محکمه فرجام در مورد، حکم -2ئیه یا استیناف نهایی شده باشد.  ای ابتدا محکمه

ستره محکمه بعد از رسیدگی تجدیدنظر در موورد، حکوم صوادر     -3صادر نموده باشد. 

که حکم محکمه نهایی نگردیده باشد، مجازات محرومیو    نموده باشد. بنابراین، تا وقتی

اجرا نیس  ولی ممکون اسو     از حقوق اجتماعی در قالب مجازات تبعی و تکمیلی قابل

گوردد؛ بوا    هم باالی متهمین و هم باالی محکومین تطبیق میدر قالب اقدامات تأمینی که 

 در نظر داش  شرایط و احوال تطبیق گردد.
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 نوع جرم ارتکابی -۲

تمام جرایمی که مجازات آن حبس بیش از ده سال  و یا مجازات اعودام را داشوته   

باشد بدون اینکه محکمه به محرومی  آن از حقوق اجتماعی فیصله نماید، یا حکوم بوه   

گوردد.   محرومی  صادر نماید؛ نظر به قانون جزا و کوود جوزای افغانسوتان محوروم موی     

قوانون جوزای    113شده اسو .در مواده    چنانچه در بخش مجازات تبعی این قوانین بیان

شخصی که به حبس دوام یا حوبس طویول بویش از ده سوال       -1شده اس :  کشور بیان

 :شود وم میمحکوم گردد از حقوق و امتیازات آتی نیز محر

o  ماموری  دول، 

o خدم  در اردو، 

o ،های والی  و محلی  جرگه  عضوی  پارلمان ، شاروالیها، 

o  سهمگیری در انتخابات به حیث رای دهنده، 

o استعمال عناوین و تعلیق نشانهای دولتی اعم از داخلی و خارجی، 

o  ها ها و بانک عضوی  در هیأت مدیره شرک، 

o ، عامالت و دعاویقیمومی  و وکال  در م  وصای، 

o  شهادت در عقود و معامالت در مدت محکومی، 

o  عقد قرارداد با دوایر دولتی و یا کسب امتیاز از طرف دول، 

o ها مدیرمسئول، ریاس  هیأت تحریر مجالت و روزنامه امتیاز،  صاحب، 

o  اداره اموال و امالک در مدت محکومی  با استثنای وقف و وصی، 

صدور حکم از یکی از حقوق و امتیازات فوق مسوتفید  علیه وق   هرگاه محکوم -2

 .گردد مجرد صدور حکم از آن محروم می باشد به

شوده اسو  کوه در ایون کوود       کود جزام افغانستان هم این موارد بیان 172در ماده 

تر آمده اس : مثالً در مجازات تبعوی آموده اسو      تر و دقیق هرکدام از مجازات مشخ 

 1شود و یا به مجازات حبس درجوه   به مجازات می ال محکومکه شخصی بیشتر از ده س
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خدم  در قووای سوه    -1گردد:  گردد؛ از امتیازات ذیل محروم می محکوم می 2و درجه 

استفاده از  -3های انتخابی.  کاندید شدن در عهده -2کانه دولتی و سایر نهادهای دولتی. 

هوا،   مودیره شورک      در هیئو  عضووی  -4ها، و القاب افتخواری دولتوی.    ها، مدال نشان

ها در صورت محکومی  به سبب ارتکاب جرایم فساد اداری و مالی.  ها، و موسسه بانک

های دولتوی و مخوتلط یوا کسوب امتیواز از       ها، مؤسسه عقد قرارداد با ادارات، تصدی -2

 طرف دول ، در صورت ارتکاب جرایم مالی.

را نیوز اضوافه نمووده اسو  کوه      های دیگر  محرومی  173و به تعقیب آن در ماده 

وصای ، وکال  و  -1شود:  شخ  فوق در زمان محکومی  از این امتیازات محروم می

اداره مسوتقیم   -3شوهادت در عقوود و معوامالت.     -2قیمومی  در معامالت و دعواوی.  

 استثنای وقف و وصی . اموال و امالک به

عنووان مجوازات اصولی،     هاما اگر محاکم در حکم خود محرومی  را ذکر نماید و ب

شده و در هر جرمی قابل تطبیوق اسو . ماننود     بدیل حبس و یا مجازات تکمیلی شمرده

 منع گش  و گزار در محالت.

 اشتغال به حرفه یا شغل خاص  -۳

شده اس  کوه: محرومیو  از اشوتغال بوه      قانون جزای افغانستان بیان 129در ماده 

  هوای صونعتی،   نوع پیشه و حرفه و فعالیو   پیشه و حرفه شامل منع شخ  از انجام هر

ای اس  که اشتغال به آن قانوناً متعلق به اجوازه یوک مرجوع باصوالحی       تجارتی و فنی

 باشد. رسمی

استفاده از آن یا اشتغال به آن کسب یا حرفوه و شوغل احتیواج بوه اجوازه خوا        

جتمواعی،  مقامات دولتی داشته باشد. در غیر این صوورت، اعموال محرومیو  از حوق ا    

خالف مقررات اس ، گرچه بدواً ممکن اس  به نظر برسد که این شر  در واقع ناشوی  

اسو  بنوابراین صورف ذکور عبوارت محرومیو  از حقووق        « حق اجتمواعی » از تعریف

 کند. اجتماعی برای تحقق این شر  کفای  می
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لیکن منظور این اس  که بخشی از حقووق افوراد جامعوه مسوتلزم اجوازه خوا        

حکومتی نیس ، بلکه ناشی از قوانین و مقررات عمومی ازجمله قوانین اساسوی   مقامات

و مدنی و قواعد مرهبی و امثال آن اس ، مانند حق والی ، حق قضواوت و مالکیو  و   

که از این حقوق تح  عناوینی همچوون حقووق    یا حق انتخاب شغل و مسکن و جز آن

حکوم محرومیو  از حقووق    شوود و صورف صودور     شخصی، مدنی، مالی و... یواد موی  

موجوب نصوو     شود. مگر اینکه بوه  گونه حقوق نمی اجتماعی موجب محرومی  ازاین

قانونی دیگر، یا تصریح در حکم دادگاه، شخصی مشمول چنین محرومیتی واقوع گوردد   

هوا   بلکه تنها آن دسته از حقوق اجتماعی که اجازه و ترتیب خاصی جه  اسوتفاده از آن 

 شده، مشمول محرومی  از حقوق اجتماعی خواهد شد. بینی در قوانین پیش

یوک حوق    مثالً حق شرک  در انتخابات مجلس و ریاسو  جمهووری و امثوال آن    

اجتماعی اس  ولی احتیاج به اجازه خا  مقامات دولتی ندارد و کلیه اتبواع کشوور در   

 شور  عودم   دهندگان تعیین کرده اس  و به صورت رسیدن به سنی که قانون جه  رأی

توانند از این حق استفاده کنند، اما در مورد نمایندگی در پارلمان و شووراهای   جنون، می

والیتی و ولسوالی و یا استخدام در مشاغل دولتی و عضوی  در هیأت  هوای منصوفه و   

صوالح دولتوی دارد،    هوا احتیواج بوه اجوازه خوا  مقاموات ذی       کانون وکالم و مانند آن

محرومیو  از حقووق اجتمواعی خواهود شود.)رهایی،       درنتیجه این نوع حقوق مشمول

1386 – 13) 

قانون جزای افغانستان در این موورد بیوان داشوته اسو  کوه،       122چنانچه در ماده 

تواند عالوه بر جزای اصلی شخ  را از بود وباش در محالت معین بعود از   محکمه می

ل کمتر و از پنج سوال  تطبیق جزام یا انقضای آن منع نماید. مدت این ممانع  از یک سا

نفسوی، روانوی و اجتمواعی     تواند. در این حال  محکمه وضوع صوحی،    بیشتر بوده نمی

 گیرد. علیه را در نظر می محکوم
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 بخش سوم: مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی

 عنوان مجازات اصلی محرومیت از حقوق اجتماعی به( الف

گورار درکوودجزام    ه قوانون مجازاتی اسو  کو  همانطوریکه بیان شد مجازات اصلی 

 گیرد. بینی نموده و مستقیماً مورد حکم قرار می برای جرم معینی پیش

تواند در قبال جرایم مورکور، بوه اسوتناد موواد قوانونی       بنابراین، امروزه محکمه می

توانود   شخ  مجرم را به محرومی  از حقوق اجتماعی محکوم کند. این محرومی  می

ادیق حقوووق اجتموواعی باشوود. درهرحووال، در صووورت شووامل تمووام یووا برخووی از مصوو

عنوان مجوازات بازدارنوده،    محکومی  شخ  مجرم به محرومی  از حقوق اجتماعی به

 این مجازات درباره وی مجازات اصلی محسوب خواهد شد.

عنووان مجوازات اصولی     تواند بوه  شده که می در قانون جزای برخی از مواردی بیان

را افاده نماید و ما در این گفتار به برخوی از ایون مووارد    محرومی  از حقوق اجتماعی 

 داریم. مثال بیان می عنوان به

هرگاه موظف خدمات عامه با اسوتفاده  »شده اس  که:  قانون جزا بیان 279در ماده 

زور بخرد یوا بودون    از صالحی  وظیفوی خود مال منقول یا غیرمنقول را از مالک آن به

خود درآورد و یا مالک را بفروش مال بوه شوخ  دیگوری     حق آنرا در تصرف مالکانه

وچهوار   عالوه به حبسی که از دو سال بیشتر و جزای نقدی کوه از بیسو    مجبور سازد، 

هزار افغانی متجاوز نباشد به جزای طرد از مسلک یوا انفصوال از وظیفوه و بوه رد شوی      

کوه در مواده   «.دگورد  اگر عین شی موجود نباشد محکوم موی  غصب شده و یا قیم  آن، 

یادشده طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه ازجمله محرومی  از حقوق اجتماعی بشومار  

 ای مجازات اصلی قرارگرفته اس . رفته ولی در جمله

هرگواه موظوف خودمات عاموه     »قانون جزا بیان نمووده اسو  کوه :     276در ماده 

بوه آن امور نمایود و یوا     علیه را از جزای محکوم بها شدیدتر مجازات کند و یوا   محکوم
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جزای را بر وی تطبیق نماید که به آن حکم نوه شوده باشود، عوالوه بور جوزای حوبس        

 «.گردد متوسط به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکوم می

هرگاه قاضی بدون مجوز » بیان نموده اس  که:  412همچنان در مورد قاضی ماده 

ورزد و ثاب  گردد که بنا به یکی از اسباب مندرج  قانونی از اصدار حکم امتناع یا تعلل

این قانون عمداً فیصله ناحق صادر نموده اس  ، به حبس متوسوط و طورد از    414ماده 

 «.گردد مسلک، محکوم می

که این مورد از ترک فعل اس  که در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات 

بینوی   زات طورد از مسولک نیوز پویش    شده اس  و عالوه بر مجازات حبس ، مجوا  تعیین

 گردیده اس  که این هم در شمار مجازات اصلی در این قانون اس .

 عنوان مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی به( ب

تبوع مجوازات    مجازات تبعی بدون آنکه نیازی به قید آن در حکم محکمه باشد، به

جزاهوای  » قوانون جوزام    112شوود. در مواده    علیه اجرا می اصلی درباره شخ  محکوم

حکم قانون بدون اینکه در حکوم   علیه به تبعی عبارت از مجازاتی اس  که باالی محکوم

 «شود محکمه تصریح گردد تطبیق می

قانون جزام مصوادیق آن را بیوان کوردیم نیوازی بوه      113طور که قبالً در ماده  همان

شده اس  که فورد در   بیانتکرار آن نیس .در ماده مرکور محرومی  از حقوق اجتماعی 

صورت ارتکاب جورم و محکومیو  وی بویش از ده سوال حوبس باشود، از  حقووق و        

گوردد و بوه    گردد، و این محرومی  در حکم محکمه ذکر نموی  امتیازات فوق محروم می

شکل اتومات قابل تطبیق اس . تمام محرومی  از حقوق اجتماعی در ایون مواده شوامل    

معامال، و دعاوی  و هم چنان عقد قورارداد بوا دوایور دولتوی،     معامالت، مانند شهود در 

محرومی  از حقوق مدنی ماننود وصوای ، قیمومیو ، وکالو  ، اداره اموالک و امووال،       

محرومی  از حقوق سیاسوی ماننود سوهم گیوری در انتخابوات بوه حیوث رای دهنوده،         
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أت مودیره  های والی  محلی  و عضوی  در هیو  عضوی  در شاروالی، پارلمان و جرگه

 شود.   ها می ها و بانک شرک 

شخصوی کوه بوه جوزای     » کود جزام افغانستان بیان داشته اس  کوه:   172در ماده 

حبس بیش از ده سال یا به حبس کمتر از ده سوال در جورایم منودرج بواب اول و دوم     

شوود، مگور    کتاب دوم این قانون محکوم گردد، از حقوق و امتیازات ذیل نیز محروم می

 ای حیثی  شده باشد:   حکم قانون یا محکمه اعاده ه بهاینک

 گانه دولتی و سایر نهادهای دولتی؛ خدم  در قوای سه -1

 های انتخابی؛ کاندید شدن در عهده -2

 ها و القاب افتخاری دولتی؛ ها ، مدال استفاده از نشان -3

ها در صورت محکومیو  بوه    ها، و موسسه ها، بانک مدیرۀ شرک  عضوی  در هیئ  -4

 رتکاب جرایم فساد اداری و مالی؛سبب ا

های دولتوی و مخوتلط یوا کسوب امتیواز از       ها، موسسه عقد قرارداد با ادارات، تصدی -2

 طرف دول ، در صورت ارتکاب جرایم مالی؛

یادآوری اس  در کود جزای افغانستان بعضی از قیودات را نسب  به  آنچه که قابل

محرومیو  از عضووی ، عضووی  در     وضع نموده اسو  موثالً در    1322قانون جزای 

ها که مخت  به اشخاصی اسو  کوه مرتکوب     ها، و مؤسسه ها، بانک مدیرۀ شرک  هیئ 

 جرایم مالی و فساد اداری شده باشد، که  در این قانون قیدشده اس .  

هم چنان محکومی  در حبس کمتر از ده سال را نیز قید کرده که شامل این دسوته  

و مربو  به مورتکبین جرایموی اسو  کوه در بواب اول و دوم      شود  از مجازات تبعی می

شده اس  مانند جرایم علیه امنی  داخلی و خارجی، تروریوزم،   کتاب دوم کود جزا بیان

کشوی، جورایم ضود     جعل، قاچاق مواد مخدر، اهان  به ادیان وهم چنوین جورایم نسول   

ر صوورت کوه   بشری، جرایم جنگی، تجاوز علیه دول . که مورتکبین جورایم مورکور د   

کود  172محکومی  کمتر از ده سال را داشته باشد نیز، از حقوق اجتماعی مشمول ماده 

 گردد. جزام محروم می
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کود جوزام در   172شخ  مندرج ماده »شده اس  که،  کود جزام بیان 174در ماده 

 گردد: مدت محکومی  از حقوق و امتیازات ذیل نیز محروم می

 ر معامالت و دعاوی؛وصای ، وکال ، و قیمومی  د -1

 شهادت در عقود و معامالت؛ -2

 استثنای وقف و وصی ؛ اداره مستقیم اموال و امالک به -3

در این ماده تنها محرومی  از حقوق و امتیازات را در زمان محکومی  بیان داشوته  

اس  که بیشتر از ده سال حبس مجازات اصلی باالی وی حکم شده باشد. اشخاصی که 

کود جزام محوروم   172شده اس  نیز از امتیازات مندرج در ماده  کومبه جزای اعدام مح

شود که باید برای اداره امووال و   شده و برای تصرفات حقوقی وی نیز مهر ابطال زده می

 دارایی وی قیم تعیین شود.

 عنوان مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی به( ج

محاکم قید شود ولوی بورخالف   چنین مجازاتی توسط مرجع قضائی باید در حکم 

هوای تکمیلوی، اجبواری     های تبعی که همیشه اجباری هستند، بعضی از مجازات مجازات

اند که مجازات تکمیلی را در حکوم   ها اختیاری اس . محاکم مکلف بوده و برخی از آن

 (.312 -1388اعمال نیس .)گلدوزیان،  محاکم درج نماید و در غیر این صورت قابل

عنووان مجوازات تکملوی در مواده      رای محرومی  از حقوق اجتماعی بهدر مورداج

هرگاه مجازات حبس، طبق »قانون اجرات جزای افغانستان چنین بیان نموده اس :  317

حکم  مندرج این قانون تعمیل گردد، جزاهای تکمیلی و تدابیر امنیتی که توأم با جوزای  

 «شود. عمیل میحبس، مشمول فیصله محکمه قرارگرفته باشد، نیز ت

شده و نحوه اجورای آن نیوز ذکور     در قوانین جزای افغانستان مجازات تکمیلی بیان

 نمایم. گردیده اس  که در این گفتار به مواردی از آن اشاره می

 -1انوود از: جزاهووای تکمیلووی عبووارت»دارد: اشووعار مووی 117قووانون جووزا در موواده 

 «.نشر حکم -3مصادره.  -2محرومی  از بعضی حقوق و امتیازات. 
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تواند هنگام حکم بوه   محکمه می -1» بیان نموده اس  که: 118قانون جزا در ماده 

حبس طویل الی ده سال یا حکم به حبس متوسط عالوه بر جزای اصلی جورم شوخ    

این قانون محوروم  113( مندرج ماده 11و1را از بعضی حقوق و امتیازات مندرج فقرات )

رومی  از یک سال کمتر و از سوه سوال بیشوتر نباشود     سازد، مشرو  بر اینکه مدت مح

جزای تکمیلی بعد از تطبیق جزای اصلی و یا انقضای آن به هر سوببی کوه باشود تنفیور     

 «گردد می

کود جزام بیان گردیده اس  که جزاهوای تکمیلوی قورار ذیول      178مادۀ  2در فقرۀ 

 اس :

 1،2و اجوزای   172موادۀ  2و3،4محرومی  از حقوق وامتیازات مندرج اجوزای   -1

بیان گردیده  کود جزام179نشر حکم.ودرمادۀ -3مصادرۀ اموال.-2این کود  173مادۀ  3و

تواند هنگام حکم به حبس طویل تا ده سال یا حبس متوسط عوالوه   اس  که محکمه می

 172موادۀ  2و3،4علیه را از حقوق وامتیازات مندرج اجوزای   برجزای اصلی جرم، محکوم

 حروم سازد.این قانون، نیز م

جزای تکمیلی بعد از تنفیر جزای اصلی یا انقضای آن به هر سببی که باشد، تنفیور   -2

 گردد. می

علیوه را   که در این قانون تصریح گردیده باشد، محکووم  تواند درصورتی محکمه می -3

 از بعضی حقوق وامتیازات دیگر نیز محروم سازد.

د تصوریح گوردد و بوه    مجازات تکمیلی، مجازاتی اس  که در حکوم محکموه بایو   

همین عل  اس  که قاضی تمام یا بعضی از محرومی  را در حکم خود ذکر نماید. هم 

 تواند در هنگام تطبیق مجازات اصلی یا بعدازآن اجرا شود. چنان این مجازات می

در ماده مرکور محرومی  از حقوق اجتماعی همان موواردی اسو  کوه در بحوث     

ماموریو  دولو ، خودم  در اردو، عضووی  پارلموان ،      »شده مانند: مجازات تبعی بیان

های والیتی و محلی، سهم گیری در انتخابات به حیوث رای دهنوده،    جرگه  شاروالی ها،
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های دولتی اعم از داخلی و خارجی، عضوی  در هیوأت   استعمال عناوین و تعلیق نشان

دعاوی، شوهادت  قیمومی  و وکال  در معامالت و   ها، وصای ، ها و بانک مدیره شرک 

در عقود و معامالت در مدت محکومی ، عقد قرارداد با دوایر دولتی و یا کسوب امتیواز   

ها و   مدیرمسئول، ریاس  هیأت تحریر مجالت و روزنامه امتیاز،  از طرف دول ، صاحب

 113اداره اموال و امالک در مدت محکومی  با استثنای وقوف و وصوی  کوه در مواده     

شود که در ایون   م چنان مجازات تکمیلی شامل مصادره اموال نیز میو ه شده اس . بیان

 تصریح نموده اس : 119مورد قانون جزا در ماده 

بینی نکورده   تواند در مواردی که قانون مصادره را به حیث جزام پیش محکمه می -1

آموده یوا در ارتکواب آن اسوتعمال      دسو   باشد به مصادره اشیائی که از ارتکاب جرم به

 .شده باشد حکم نماید قصد استعمال در ارتکاب جرم تهیه و یا به گردیده

وجه حقوق غیر را که صاحب حسون نیو  باشود اخوالل      هیچ حکم به مصادره به -2

 «.نماید نمی

شوده   قانون جوزا بیوان   121و نشر حکم نیز از موارد مجازات تکمیلی اس  که در ماده 

 اس :  

یوا مطالبوه سوارنوال نشور حکوم را در       تواند به اساس صوابدید خوود و  محکمه می -3

 فیصله تصریح نماید.

 نشر حکم قبل از قطعی شدن آن جواز ندارد.  -4

توهین و دشنام موافق  مجنی علیه در افشام و نشر حکم حتموی    در جرایم قرف،  -2

 اس .

توهین و دشنام از طریق وسایل مطبوعاتی صورت گرفتوه باشود    هرگاه جرم قرف،   -6

نمایود.   ( این ماده توسط عین وسیله حکم می3نشر آن با رعای  حکم فقره )محکمه به 
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ای  در صورت امتناع یا تعلل بدون عرر معقول از نشر حکم مدیرمسئول به جزای نقدی

 «.گردد که بیش از )پنج هزار(افغانی نباشد محکوم می

قورار   کود جزا برای مجازات تکمیلی آمده اس  که: جزاهای تکمیلی 178در ماده 

 ذیل اس :

، 1و اجوزای   172ماده  2و  4، 3محرومی  از حقوق و امتیازات مندرج اجزای  -1

 نشر حکم.  -3مصادره اموال  -2این کود،  173ماده  3، 2

اسوتفاده از   -1هوا اسو  ماننود:     در حقیق  این ماده شوامل بعضوی از محرومیو    

هوا،   مودیرۀ شورک    ر هیئو  عضووی  د  -2ها و القاب افتخواری دولتوی.    ها ، مدال نشان

ها در صورت محکومی  به سبب ارتکاب جرایم فساد اداری و مالی.  ها، و مؤسسه بانک

های دولتی و مختلط یوا کسوب امتیواز از     ها ، مؤسسه عقد قرارداد با ادارات ، تصدی -3

شده اسو    کود جزام بیان172که در ماده « طرف دول ، در صورت ارتکاب جرایم مالی

وکال ، و قیمومی  در معامالت و دعاوی، شهادت در عقوود و معوامالت و    و وصای ،

کوود جوزام   173اسوتثنای وقوف و وصوی . کوه در مواده       اداره مستقیم اموال و امالک به

 شده اس . بیان

کود جزام مصادره اموال و نشر حکم ازجمله مجازات تکمیلوی   178و نیز درمادۀ، 

 اس  که در این کود آمده اس .

تکمیلی جرم اختالس نیز در کود جزای افغانسوتان حواوی محرومیو  از     مجازات

( مرتکوب جورایم   1شوده اسو : )   این کود بیوان   398حقوق اجتماعی اس  که در ماده 

مندرج این فصل عالوه بر مجازات معینه، به رد وجوه و دارای حاصله و مصادره عواید 

الس شوده بویش از یکصود هوزار     ( هرگاه وجه اخوت 2گردد.) ناشی از آن، نیز محکوم می

( 3گوردد. )  افغانی باشد، مرتکب به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک، نیوز محکووم موی   

ایون   2هرگاه مقامات ذیصالح پیشنهادکننده، شخصی را که مطابق احکام منودرج فقوره   
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ماده به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک محکوم گردیده، باوجود علوم بوه محکومیو     

ر او را به مقامات ذیصالح منظور کننده پیشنهاد نماید، به حبس قصیر، محکووم  وی، تقر

 گردد. می

 عنوان اقدامات تأمینی محرومیت از حقوق اجتماعی به( د

شده اس  که: تودابیر   کود جزای افغانستان راجع به تدابیر تأمینی بیان 184در ماده 

ذیصالح، جه  تربی  یا اصالح ای  تأمینی عبارت از اقداماتی اس  که از طرف محکمه

متهم، یا محکوم، انطباق مجدد وی به حیات اجتماعی یوا جلووگیری از وقووع و تکورار     

جرم با در نظر داش  حال  خطرناک بودن متهم یوا محکووم اتخواذ و در فیصوله ذکور      

 گردد. می

در قوانین جزای در مورد محرومی  از حقوق اجتماعی توسط اقدامات تأمینی بور  

 شده اس : ل  بیاندو حا

اوالً محرومی  از وصای ، قیمومی  و وکال  اس  و در این زمینوه  چنوین آموده    

سوقو  والیو ، وصوای  و قیمومیو  محوروم سواختن       »قانون جزام 127اس  در ماده 

ها بر دیگران اعم از اینکه مربو  بوه نفوس یوا     علیه اس  از اعمال این نوع سلطه محکوم

 «مال باشد.

توانود در حواالت    محکموه موی  »قانون جزام چنین بیان گردیده اس   ،128در ماده 

 آتی به اسقا  والی ، وصای  یا قیمومی  شخ  حکم نماید:

ناشوی از اخوالل مکلفیو  هوای قوانونی       وصی یا قیم مرتکب جنحه   اگر ولی، -1

 مربو  به وظایف مترکره گردد.

  او را در اجورای  کفایو  گوردد کوه عودم    اگر ولی، وصی یا قیم مرتکب جرموی  -2

 «.وظیفه والی  وصای  یا قیمومی  ثاب  سازد

قوانون   131محرومی  از اشتغال به پیشه و حرفه اس  که در این زمینوه مواده    ثانیاً 

محرومی  از اشتغال به پیشه و حرفه شامل منع شوخ  از انجوام هور    » دارد:  اشعار می
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ای اس  که اشتغال به آن قانونواً   نیتجارتی و ف  های صنعتی، نوع پیشه و حرفه و فعالی 

 «باشد. متعلق به اجازه یک مرجع باصالحی  رسمی

هرگاه شخ  به سبب ارتکاب جنای  یا جنحه ناشی از اخالل مکلفی  هوای   -1

مربو  به پیشه یا حرفه به جزای حبس کوه از شوش مواه کمتور نباشود محکووم گوردد        

اشتغال به پیشه یا حرفه مربوو  محوروم   تواند او را عالوه بر جزای اصلی از  محکمه می

 تواند. نماید، مدت این محرومی  از یک سال بیشتر بوده نمی

علیه مرکور بعودازآنتهای مودت محرومیو  از اشوتغال بوه پیشوه و        اگر محکوم -2

حرفه مربو  در خالل پنج سال از تاریخ صدور حکم نهایی عین جرم یوا مماثول جورم    

تواند عالوه بر جزای اصلی بوه محرومیو  وی    محکمه می اولی را تکراراً مرتکب گردد

از اشتغال به پیشه یا حرفه مربو  حکم نماید، مدت این محرومی  از سوه سوال بیشوتر    

 «.تواند بوده نمی

 عنوان مجازات جایگزین زندان محرومیت از حقوق اجتماعی به( هـ

هوای از   ومیو  شده اس  کوه بعضوی از محر   کود جزا این عنوان بیان 148در ماده 

حقوق اجتماعی جایگزین زندان یا بودیل حوبس قورارداد شوده اسو . در ایون قوانون        

مجازات بدیل حبس را چنین بیان داشته اسو : بودیل حوبس جوزای اسو  کوه بواالی        

 شود. عوض حبس، به شکل رهایی مقید از طرف محکمه حکم می مرتکب جرم به

یل حبس را نیز بیان نموده اس : این قانون شرایط تطبیق مجازات بد 121در ماده 

ها الی پنج سال  تواند مرتکب جرمی را که حداکثر جزای معین قانونی آن محکمه می -1

محکموه   -2حبس باشد، مطابق احکام این قانون به جزای بدیل حبس محکووم نمایود.   

مکلف اس  دالیل استفاده یا عدم اسوتفاده از جزاهوای بودیل حوبس را مطوابق حکوم       

مرتکبین جرایم علیه امنی  داخلی  -3این ماده در حکم خود ذکر نماید.  1ره مندرج فق

و خارجی ، تروریستی، تمویل تروریزم، تجاوز جنسوی، فسواد اداری و موالی و جورایم     
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ایون مواده    1کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولو  از حکوم منودرج فقوره      نسل

 مستثنا اس .

می  از حقوق اجتماعی من حیث بدیل حبس این قانون موارد محرو 167در ماده 

تواند با رعای  شورایط منودرج    محکمه می» شده اس  که در این مورد بیان داشته :  بیان

علیه را که مستوجب جزای حبس قصیر باشد، برای مدت معین از  در این فصل، محکوم

   یک یا بیش از یک حق اجتماعی من حیث جزای بدیل حبس قرار ذیل، محروم کند:

 تنزیل یک رتبه یا درجه؛  -1

 سوم معاش برای یک سال؛ کسر یک  -2

هوا و نهادهوای عموومی     انفصال موقو  از مشواغل دولتوی و خودم  در مؤسسوه       -3

 غیردولتی با توجه به جرم ارتکابی از شش ماه تا دو سال؛

که جرم مربو  به شوغل وی   منع اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه معین درصورتی  -4

 شد، تا یک سال؛با

 محرومی  از دریاف  جواز فعالی  شغل معین از یک تا سه سال؛  -2

ها  های تجارتی، بانک مدیرۀ شرک  محرومی  از عضوی  در هیئ  مؤسس و هیئ  -6

 ها یا محرومی  از مدیری  عامل تا یک سال؛ و مؤسسه

شرک  در مزایوده   های غیردولتی یا محرومی  از معامله با ادارات دولتی یا مؤسسه  -7

 و مناقصه از یک تا پنج سال؛

 محرومی  از رانندگی از شش ماه تا سه سال؛  -8

جاری و یا محرومی   های معین یا محرومی  از افتتاح حساب مسدود کردن حساب -9

 های مالی از یک تا سه سال؛ ها و سایر مؤسسه از دریاف  تسهیالت و اعتبارات بانک

 الح برای افراد مجاز دارندۀ سالح تا دو سال؛محرومی  از حمل س  -11

ها به افغانستان از یک تا پونج   اخراج اتباع خارجی از کشور  و منع ورود مجدد آن -11

 سال؛

 «منع خروج اتباع افغانی از کشور از شش ماه تا یک سال؛ -12
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شوده اسو     عنوان مجازات جایگزین زندان بیان دوازده موردی که در این قانون به

مامی آن محرومی  از حقوق اجتماعی اس  که محاکم مخیر اس  تموام یوا بعضوی از    ت

نوعیو  جورم و    ها را برای جرایم ارتکابی مورد حکم قرار دهود و ایون بسوتگی بوه     آن

واحوال شخ  مجرم دارد که کدام مورد بیشتر کارایی داشته و میتواند مجورم را   اوضاع

 معه برگرداند.از جرم بازداشته و دوباره به دامان جا

 گیری نتیجه

در پایان با بررسی و تحقیق در مورد محرومی  از حقوق اجتماعی ناشی از جورم  

ای استفاده نموده و با مراجعوه   توان چنین نتیجه گرف ؛ این تحقیق از روش کتابخانه می

به فرجام رسویده و بوه    تحلیلی -صورت توصیفی به منابع حقوقی و قوانین افغانستان به

 یافته اس : ج ذیل دس نتای

گرار برای افراد در اجتماع حقوق اجتماعی )مانند حق آزادی بیان، حوق   قانون  -1

تواند در ارتبا  با مصالح عمومی جامعه از آن  انتخاب( را به رسمی  شناخته که فرد می

 برخوردار گردد.

ی گرار در صورت ارتکاب جرم، فرد را از برخورداری حقووق اجتمواع   قانون  -2

 نماید. وی محروم می

عنوانهوای مجوازات اصولی، مجوازات تبعوی،       محرومی  از حقوق اجتماعی به -3

شوده   عنوان اقدامات تأمینی و یا مجازات جایگزین زنودان،بیان  مجازات تکمیلی و نیز به

 اس .

کوود   172قانون جوزای سوابق و مواده     113های اجتماعی در ماده  محرومی   -4

 ه شده اس .جزای جدید مقرر داشت

گرار برای اتباع یوک کشوور بوه     حقوق اجتماعی عبارت اس  از حقوقی که قانون

رسمی  شناخته اس ، و فرد آن را در ارتبوا  بوا مصوالح عموومی جامعوه و حاکمیو        

کند. به همین لحاظ اس  که اگور شوخ  در اجورای حقووق      سیاسی دول ، اعمال می
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اشوته باشود و مرتکوب جورم گووردد،     هوای جامعوه را در نظوور ند   خوود مصوالح و ارزش  

تواند شخ  را از اعمال آن محروم نماید. با توجه به اینکه قوانین جوزای   گرار می قانون

گورار بایود    گیرد، در این موارد نیز قوانون  در کشورهای اسالمی از فقه اسالمی نشأت می

امکوان و  ایون   موارد محرومی  را به حداقل خود برساند، همچنین، الزم اس  به محکمه

اختیار داده شود که بتواند بوا در نظور گورفتن خصوصویات اخالقوی مجورم، شخصوی         

روانی، سابقه زندگی، موقعی  شغلی و خانوادگی، منزل  اجتماعی و سیاسی وی و نوع 

جرم ارتکابی و با رعای  مصالح و منوافع اجتمواعی و نظوام ارزشوی جامعوه، یکسوری       

که هم فایده اجتماعی مجوازات   طوری اب کند؛ بههای مناسب و مؤثری را انتخ محرومی 

 تأمین گردد، و هم در جه  اصالح مجرم قدمی برداشته شود.

صوورت   محرومی  از حقوق اجتماعی ناشی از جرم در قوانین جزای افغانستان بوه 

صوورت مجوازات اصولی اسو  ماننود       شده اس . یعنی گاهی به بینی های گوناگون پیش

شود و قاضی محکموه   صورت مجازات تکمیلی تطبیق می هم به انفصال از وظیفه. گاهی

عالوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی را که هموان محرومیو  از حقووق اجتمواعی     

نماید و شخ  محکووم را از بعضوی حقووق اجتمواعی نیوز       اس  نیز در حکم ذکر می

  اروالیها،سازد مانند: ماموری  دول ، خدم  در اردو، عضووی  پارلموان، شو    محروم می

های والیتی و محلی، سهم گیوری در انتخابوات بوه حیوث رای دهنوده، اسوتعمال        جرگه

های دولتی اعم از داخلی و خوارجی، عضووی  در هیوأت مودیرۀ      عناوین و تعلیق نشان

قیمومی  و وکالو  در معوامالت و دعواوی، شوهادت در       ها، وصای ، ها و بانک شرک 

عقد قرارداد با دوایر دولتی و یا کسوب امتیواز از    عقود و معامالت در مدت محکومی ،

هوا و   مدیرمسئول، ریاس  هیأت تحریر مجوالت و روزناموه   امتیاز،  طرف دول ، صاحب

 استثنای وقف و وصی . اداره اموال و امالک در مدت محکومی  به

صوورت اقودامات توأمینی و تربیتوی      محرومی  از حقوق اجتماعی گواهی هوم بوه   

و بیشتر نقش پیشگیری از ارتکاب جرم را دارد که قبل از ارتکاب جورم،  اجرا اس   قابل



 

 

 

ی
اع

تم
اج

ق 
قو

 ح
از

ت 
می

رو
مح

… 

29 

وگورار در محوالت    بندد و یوا هوم اشوخا  را از گشو      محکمه محالت جرم زا را می

نماید و یا هم بعود از ارتکواب جورم و بورای پیشوگیری از تکورار جورم         خا  منع می

 اید.نم شخ  را از یک سلسله کارها و یا حقوق اجتماعی منع می
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 رممعاینات طب عدلی مدارک اثباتیه ج
 
 

 

 راضیه رئوفی
 
 

 مقدمه

 های جنوایی، طب عدلی عالوه بر معاینات و بررسی اجساد،اشخا  زنده و دوسیه

که این ابوزار ارتبوا     دهد،اسباب و تمام مواد را تح  معاینه و شناسایی قرار می آالت،

مستقیم به کشف و یا هم اثبات جرم داشوته و بوه نوام مودارک اثباتیوه جورم در پهلووی        

مطابق به قوانون   معاینه محل حادثه و مابقی اسناد، نظرات اهل خبره، ت شاهدین،اظهارا

ی جورم یوک امور    بررسوی صوحنه   آید.حساب می اجراآت جزایی به صف  ادله مادی به

کامالً تخصصی و فنی اس  باید و حتمواً توسوط موأموران و کارشناسوان کوارآزموده و      

نظران و کارشناسانی که تووان  بوتحلیل ضمن استفاده از صاح متخص  باقدرت تجزیه

تکنولووژی و همچنوین منبوع اطالعوات قضوایی و       ادوات، وری از ابوزار، استفاده و بهره
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شوواهد و مودارک اثباتیوه جورم متشوکل از       هوی  مجرمین را داشته باشند به عمل آید.

اسناد و موادی اس  که،توسط آن جرم صورت گرفته و یا آثار جرمی را در خود حفوظ  

معموالً در محل جرم و نواحی آن و یا هم نزد فاعول و مفعوول جورم دریافو       کرده که

-هوا صوورت موی    های البراتوواری علموی کوه بواالی آن    گردد،که با معاینات و تس می

آوری گیرد.مأمورین و متخصصین درصحنه جرم به فعالی  آغاز کرده و اقدام بوه جموع  

 نمایند.  دالیل و مدارک می

م سرچشمه حقایق و اطالعوات مربوو  بوه جورم و مجورم      جر یدر حقیق  صحنه

.با توجه بوه اهمیو  و   گردداس  که به مخفیگاه مجرم منتهی می ایاس  و ابتدای جاده

نقش مؤثر دالیل موجود درصحنه جرم برای اثبات وقوع جرم و شناسایی مرتکوب آن و  

حفوظ و بررسوی    ،چنین عدم امکان رد و یا انکار این قبیل دالیل توسط مرتکب جرم هم

چنوین جلووگیری از    دالیل و مدارک جرم موجود در آن و هم آوریصحنه جرم و جمع

ایون   برخووردار اسو .  ای و شایسوته  محو و یا ضایع شدن دالیل مرکور از اهمی  ویژه

گلولوه  ، اسلحه وپا، های انگشتان دس آثار رده دندان، مو، وسیله آثار خون، دالیل غالباً به

لمس کردن و مشاهده اس  و باالخره ارائه اسوناد و   که قابل امضا و خط و پوکه فشنگ،

در ایون مقالوه سوعی بور آن اسو  کوه ایون مودارک اثباتیوه جورم بوه             باشند.مدارک می

 بحث،بررسی و کنکاش قرار گیرد.

دالیـل و مـدارج جـرم بایـد      آوریجـرم و جمـ    نکاتی که در بررسی صحنه

 است رعایت گردد به شرح زیر

وضوع نوور و    شورایط جوو،ی،   از زمان اطّالع از وقووع جورم،   برداریاش یادد: لاو

 حضور دارند.   جرم کسانی که درصحنه روشنایی محل،

بورداری در جهو  گوردش     معمووالً عکوس   برداری شود. جرم عکس از صحنه: مدو

را بوه ترتیوب در کنوار هوم      هاکه اگر تمام عکس نحوی به گیردعقربه ساع  صورت می

 .  داش  جرم خواهیم م کاملی از صحنهتجس قرار دهیم،
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مهوم ایجواب    هایدر بعضی از جرائم نظیر قتل و تصادفات رانندگی و حریق: مسو

   کند.می

م فاصوله دقیوق   چنوین تجسو   واقعی و همهای برای مشخ  نمودن فواصل و اندازه

 بایود کروکوی نیوز تهیوه شوود.      برداری، عالوه بر عکس دالیل جرم نسب  به نقا  ثاب ،

 منزله انودام ظواهری صوحنه    بندی و عکس به رواقع کروکی به منزلۀ اسکل  و استخواند

 ل دیگری اس . جرم اس  که هر یک مکم

 قانون اجراآت جزایی افغانستان کوه تصوریح کننوده دالیول الوزام اسو ،      « 19» ماده

مدارک آتی با رعای  درجه اهمی  در معاینات تخصصی به حیث ادله مادی محسووب  

 گردد.می

مراقب  تصویری یوا   نوارهای صوتی و تصویری، مراحل بالمواجهه در صف، -

 آمده باشد.   دس  سایر مدارک یا اطالعات که از طریق اقدامات مخفی کشفی به

 آثار بالستیکی باالی مرمی و خول)کارتوس(، وپا، های انگشتان دس آثار رده -

آثوار   آثار خون، های شیشه،هپارچ آثار و عالیم آالت و افزار فلزی و سایر مواد سخ ،

آثوار   بیولوژیکی و کیمیاوی، آثار موی، آثار الکتریکی، آثار دندان، ها،آثار نوشته پاپوش،

 آثوار مایعوات،   آثوار وسوایط نقلیوه،    اسلحه ناریه و جارحوه و موواد منفلقوه و منفجوره،    

ره علموا  سایر مواد و آثاری که بوه نظور اهول خبو     ها و امالح،تیزاب ها،لکه منسوجات،

توانود  شده و در تثبی  جرم و تشخی  مرتکب آن مؤثر باشد.تمام این موارد موی  ثاب 

توانود  ارنوال و محکمه میس مامور قضایی، بنامً یک موضوع از تجربه و تخص  باشد،

 با استفاده ازنظرات داکتران و اهل خبره حقایق و اوضاع قضیه را مشخ  سازند.  

ارنوالی سو  مور ضبط قضایی،جراآت جزایی افغانستان ماقانون ا «49» به اساس ماده

علیوه را  مظنون، متهم یا مجنی  در صورت ارتکاب جنای  یا جنحه،  توانند،و محکمه می

 موو،  خوون،  جه  انجام معاینات عدلی طبی به مرجع ذیصالح معرفی و نشان انگش ،

ره مربوو  آن ارائوه   بوه ادا  اکسریز و سایر مدارک را که از محل حادثوه اخور گردیوده،    

وجرح  ضرب جنین، مثل قتل، سقط تواند در جرایم خا  بهاین نوع معاینات می نمایند.
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در صوورت مورم متضورر در اثور قتول یوا        استفاده قورار گیورد.   جنسی موردو تجاوز 

قانون اجوراآت  « 21»توانند مطابق به مادهارنوالی و محکمه میاداره س خودکشی پولیس،

انتحار یا مسومومی    ن جسد مقتول یا جسد شخصی را که احتمال قتل،جزایی افغانستا

جه  انجام معاینات به اداره طوب   وی متصور باشد یا جسد فردی را که دریاف  شده.

ارنوال سو  این نوع معاینوات بایود و حتمواً در حضوور داشو  پوولیس،       عدلی بفرستند.

ا معاینوه و توداوی   متخص  پتالوجی و طبیبی که برای آخورین بوار شوخ  متووفی ر    

قانون اجوراآت جزایوی افغانسوتان اهول خبوره      « 48»به اساس ماده صورت گیرد. نموده،

نظر خوود   مکلف اس  به داخل میعاد معینه که از طرف مراجع ذیصالح تعیین گردیده،

تواند مطابق به دالیل موجه تمدید میعاد معینوه را از مرجوع   اهل خبره می را ابراز نماید.

 اضا نماید.  ذیصالح تق

 شناخت خون معاینات و :لاو

خون یکی از  های جنایی یکی از دالیل مادی برای اثبات جرم خون اس ،درصحنه

که در تمام وقایع جروح ناشی شوده از صودمات   مهم عضوی  بوده  انساج مایع و بسیار

ای و یا محیط مجاور تماس کورده و سوبب تشوکیل    جسمی از بدن سرازیر و به هر شی

خصوصویات بیوشویمیک    خوون نظور بوه    1شود.ها میها و لکهآلودگی قطرات، ات،تجمع

ریسون یکی از دانشمندان در ایون   2دهد.اساس و پایه معاینات البراتواری را تشکیل می

(  21و  19عرصه از تاریخ تحقیقات زیادی پیرامون خون را به تواریخ تحقیقوات قورن )   

شوناس پوهنتوون )ویون( در سوال     ی دکتر کال جرمداند به نظر ومربو  آثار انگشتان می

فکر انتقال عوامل وراثتی و قابلی  تشخی  هوی  اشخا  از طریق آزمایشوات   1921

                                                           
1
 . 4۵0، ص 1362کوزلوا، دوسنت،س،ا، عقاب، محمد راشد، طب عدلي، چاپ گستتنر طب کابل، سال  - 

2-- Y,D. CHEPLI; A.H.ALOMARY; N.ASHRAF, Multy Authors Short Text book of 

Forensic Medicine & Toxicology second edition, Pakistan, Lahore, Nila Gumbad , 
Zobair, book depot, 2001, pp; 252;253. 
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او در  خون را توسعه داده و از آن در عرصه شناسایی مجرمین اسوتفاده بوه عمول آورد.   

ان بوا  کتور سوایر د  ( نسب  به این کشف خود جایزه نوبل را به دسو  آورد. 1931سال )

هوای  عنووان یکوی از راه   استفاده از کشف دکتر کال تجزیه و آزموایش آثوار خوون را بوه    

  1رسیدن به تثبی  هوی  اشخا  در قضایای جنایی به کاربرد.

 معاینوات،  بوا  تووان انکاری اس  که موی  خون یکی از دالیل مهم و غیرقابلهای لکه

و در  و مجرم به دس  آورداطالعات زیادی در خصو  جرم  آزمایش آن، تحقیقات و

 خشکیده و شسته شده( موجود اسو .  )مایع، های جرم به یکی از سه حال اکثر صحنه

 دهد:   مشکوک به خون آزمایشات زیر را انجام می هایآزمایشگاه جنایی در مورد لکه

 نظر خون اس  یا مایع دیگری نظیر مواد رنگی و غیره.  ه موردلک -

باید مشخ  شود که این خوون   نظر خون اس ، مورد ایههثاب  شد که لک اگر -

اگر خون متعلّق به حیوان اس  بایود نووع حیووان     .متعلّق به انسان اس  یا خون حیوان

 مشخ  گردد. 

خّ  شود.گاهی اوقوات  اگر خون مربو  به انسان اس  باید گروه خونی آن مش -

 قسوم  از بودن اسو .    پی برد که خون مربوو  بوه کودام    توانه خون میبا آزمایش لک

مثال لکِه خون بینی همراه با ترشحات بینی و موهای ریز سوورا  بینوی اسو  و     عنوان به

 خون مواضع هتک ناموس و جرائم جنسی همراه با موهای آل  تناسلی اس .  

جنایو  و   هوای موجود در اطراف جنازه و صوحنه  هایهبا تعیین گروه خونی از لک

مربو  به جنازه  هاهثاب  کرد که لک توانمی آمده، دس  به تطبیق آن با گروه خونی جسد

هوای  اس  و یا مربو  به شوخ  دیگوری اسو  و اگور موتهم دسوتگیر شود و گوروه        

                                                           
1
 .40، ص 1390فارابي، محمد عظیم، کریمنالستیک، مرکز مستقل ملي آموزش حقوقي، کابل، جوزای سال  - 
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با خوون او مطابقو  نموود، شواهد قواطعی بورای اثبوات         هاهزمایش لکآمده از آ دس  به

 1گناهکاری او خواهد بود.

جمله  کشف و حفظ مدارک اثباتیه از از وظایف بسیار مهم و اساسی هیئ  بررسی،

ی که خون باالی آن یبه دلیل اینکه کشف آثار خون یا از سبب رنگ اشیا آن خون اس ،

قرارگرفته و یا هم این احتمال دارد که مجرم تدابیری را انجوام دهود کوه بخواهود آثوار      

ر خوون  درنتیجه جه  کشف آثوا  .گرددخون را از بین ببرد که در این حال  دشوار می

هوای  دقیقواً بررسوی و بوه روش    باید تمام اشیایی را که در محل حادثوه موجوود اسو ،   

 اختصاصی و ویژه اخر و به البراتوارهای طب عدلی جه  معاینات دقیق ارسال گوردد. 

هوای خوون در خصوو  معاینوات     با پیشرف  علم و تکنولوژی جدید و کشف گروپ

تشوخی  و   علیوه قابول  ی قاتل و مجنیهوی  اصل طب عدلی از مشاهده یک لکه خون،

 بررسی اس .   

 های )منی( اسپرم در کشف جرماستفاده از لکه :مدو

و جرائمی که توأم بوا   عقام  اقتدار، ،جرائم جنسی ،منی در واقعات هایهوجود لک

های توام بوا تجواوز جنسوی و در مواقوع     و گاهی هم در سرق  تجاوزات جنسی اس ،

ازنظر اثبات وقوع جرم و تشخی  متجواوز از اهمیو     2ده کرد.نادری در جنایات مشاه

برای تشوخی  از   .شودو تح  معاینات طب عدلی قرارداده می برخوردار اس  ایویژه

روی البسه  مرکور هایهلکمحل  زیرا ،آیدبه عمل می استفاده (UVیا) بنفش ینور ماورا

منوی   3.دهود خود را نشوان موی   و درخشددر برابر نور یادشده می های مشکوکو پارچه

رنگ سفید مایل به کریمی خاکستری بوده و بوی مخصو  آن شوبیه   جی اس ،مایع لز
                                                           

، 1384شامبیاتي، هوشنگ، حقوق جزای عمومي، جلد اول، چاپ دوازدهم، انتشارات ژوبین، تهران، آذرماه سال  -4

 .113ص 
2
 .111، ص 1384کي قانوني، چاپ مهر، سال کیاني، مهرزاد، پزش - 

3
 ، 114شامبیاتي، هوشنگ، پیشین، ص  - 
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چسوبد و بعود از   جی بودن بواالی البسوه موی   نسب  لز قلوی داشته، PH)کلورین(اس .

هرزمانی که اسپرم در  1گیرد.خشک و سخ  شدن آن البسه قوام آردادگی را به خود می

هوای اسوپرم   لکوه  .گرددقرار بگیرد فاسد می مثل خون و... امل خارجی بها عومجاورت ب

ازنظر اثبات در وقوع جرم و تشخی  گروپ خون و همچنان خصوصیات ژنتیکی فورد  

 2کننده از اهمی  بسزایی برخوردار اس .تجاوز 

نوی محورز   پی و شیمیائی وجود یا عدم وجوود م وبا استفاده از آزمایشات میکروسک

-باعوث موی   هوا که بعضی از بیماری ازآنجایی .گردد  میگروه خونی او مشخگشته و 

در منوی مورد اسوپرماتوزوئید وجوود نداشوته       ن یا برای همیشه،که برای مدت معی شوند

ممکون اسو  اسوپرماتوزوئیدهای     خشوک منوی،  های باشد و از طرفی در بعضی از لکه

اسوید  » از روش آزموایش  وانتو لورا در ایون موورد موی     موجود شکسته و ریخته باشوند، 

هوای  صورت مایع و یا هم به شکل لکوه  تواند بهمعاینات منی می 3فسفاتاز استفاده نمود.

هوا بوه البراتووار ارسوال      اشیایی که جه  دریاف  منی در آن مشکوک به منی پیدا شود.

 ،در حادثات تجاوز اکثراً باید تمام البسه متهم و یوا متضورر ازجملوه جووراب     گردد،می

موادی که  و... پارچه دستمال، بالش ، پتو، جایی،روی دوشک، نیکر، تنبان، خواب، لباس

حتی فاعل و مفعول جه  معاینات و بررسی هرچوه بیشوتر    شود،از محل حادثه پیدا می

این حال  هم وجود دارد که مفعول بعد از اجورای فعول    گردد.به طب عدلی ارسال می

کنود کوه در هموه ایون مووارد      اجرای عمل فعول را موی   نزد پلیس عارض شده و ادعای

                                                           
1
 . 111کیاني، مهرزاد، پیشین، ص  - 

2
 - Dikshit P C, Textbook of Forensic Medicine and Toxicology, Curriculum based, 

Published by PEEPEE (P) LTD, first edition 2007, pp; 392-393.  
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موی  در واقعوات حیواتی و فووتی ایجواب      معاینات طب عدلی ضروری و حتمی اسو . 

 1نماید تا از مهبل و مقعد مواد جه  تثبی  منی اخر گردد.

 آثار پل پا و کاربرد آن در کشف جرم   :سوم

من حیوث مودرک قابول     منظور کشف جرم از آثار پل پا پلیس در اجراآت جزایی به

به همین جه  موظفین کشوف بایود از چگوونگی     نماید.اعتبار استفاده اعظم و مهم می

شیوه و طرق مقایسه از آن کامالً واقف باشند کلمه اثر به هور نووع اثوری     بررسی، حفظ،

وسویله   گواهی امکوان دارد اثور ایجادشوده بوه      شوود. وسیله پای ایجاد شود گفته می که به

پریر بودنش در ندرت به نسب  آسیب آثار پا خیلی به برهنه باشد. ( و یا پایپاپوش)بوت

کوه اکثورًا آثوار پوا قبول از رسویدن پلویس در         رسد به دلیل اینمحالت حادثه به نظر می

وگرار مغشوش و یا هم با دیگر مواد آغشته شوده و از بوین    محالت واقعه توسط گش 

نخورده و بوی هموه عیوب و     مده یک اثر پای دس آ دس  به همین دالیل آثار به رود.می

که آثاری کشف شود باید آن را بوا   درصورتی رسد.نق  کمتر به مشاهده و مالحظه می

گیری به حفظ آن اقودامات الزموی   دق  کامل نگهداری و بعد از عکاسی بالوسیله قالب

فاده اعظموی  با استفاده از آثار پا و اقدام در حفظ آن در کشف جورم اسوت   صورت گیرد.

 گیرد.  صورت می

عموماً نگهداری و حفظ آثار پا وابسته به اجراآت پلیس بوده که برای بوار نخسو    

اسوتفاده در   موادی کوه قابول  2دهد.وارد محل حادثه شده و محل را تح  انسداد قرار می

مووم   توان شامل پودر گچ،ای برخوردار اس  را میاثر برداری پل پای از اهمی  شایسته

 غیره اس .     و

                                                           
1
 87، 86،   78،77،68، 79، 80،82، صص 136۵پرواني، عبدالظهور، طب عدلي، چاپ گستتنر طب کابل، سال  - 

،88،101،100،99 ،98 ،97 ،9۵ ،93،92 ،91. 
2
 .۵0فارابي، محمد عظیم، کریمنالستیک، پیشین، ص  - 
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 پودر گچ   -1

استفاده بووده   گچ فرانسوی بیشتر قابل استفاده در کشف جرم، های موردازجمله گچ

صوورت پوودر    صورت درس  و کامل غربوال و بوه   همه از هر نوع گچی که به ولی بااین

شوده را   صوورت غربوال آمواده    هموین گوچ کوه بوه     توان استفاده کورد. شده باشد می تهیه

ازآن  قدر سوخ  باشود تهیوه و بعود     ع خمیر مانند که نه بسیار نرم و نه آنصورت مای به

شود البته بایود ایون نکتوه را متورکر شوویم کوه تموام موواد         باالی قالب مرتبه ریخته می

هوای چوبوک و   تدریج و در بین هر وقفه توته شود بلکه بهصورت یکجایی ریخته نمی به

ضخام   آمده باشد. عمل از شکنندگی جلوگیری به دهیم تایا مواد رشته مانند را قرار می

 طبقه گچ نه بسیار کم و نه هم بسیار زیاد باشد. 

 موم   -۲

عنوان بهترین مواد برای نشان دادن آثار پوا از آن اسوتفاده    یکی از مواد دیگری که به

اصوطالح   کوه آن را بوه   نوام بورد   توان از موادی به نام)صمغ(می ؛شودای می مالحظه قابل

شوود  شلم و شیره( که این مواد از درخ  ترشح موی  مثل)گند، های بهتح  لفظی به نام

گواهی در اثور بورداری     دهد.هم را نشان میگیری و حفظ آثار پا جزئیات قابل فکه قالب

 1شود.نقش پا از مواد موم استفاده می

 موها آزمایش و معاینات چهارم:

 هایاس  که ممکن اس  در اکثر صحنهارزش رپ مدارک ،تارهای مو یکی از دالیل

جرم یاف  شود و علیرغم کوچکی به سئواالت زیادی پاسخ دهد.تارهای موو در مقابول   

کننده محویط نظیور حورارت و موواد شویمیایی و غیوره مقاومو         عوامل مخرّب و منهدم

برای بوار نخسو  در معاینوات    هوا افوزوده اسو .    بسیاری داشته و این امر به اهمی  آن

                                                           
1
 .۵2فارابي، پیشین، ص  - 
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در موورد قتول شخصوی بوه نوام دوشوس        1847،معاینات مو در پاریس در سوال  جنایی

دوپراسلین صورت گرفته آله قتل تفنگچه بوده که توار مووی بواالی قبضوه آن چسوبیده      

اند که شخ  معاینه کننده توانس  خصوصویات  بود.این موی را مورد آزمایش قرارداده

ینات موی نقش ارزنده و مهموی را  صاحب موی را بیان دارد.در اکثر واقعات جنایی معا

تووان قتول   مثال در این مورد می عنوان در مورد تعیین هوی  اشخا  بازی کرده اس .به

داده و داکتر گووف طبیوب    ر  1867ف آلمان که در سال رشش نفر را در شهر دوسلدو

عدلی به معاینات موی که به قبضه سالح چسبیده بود نتوایج بسویار مهوم را بوه دسو       

 1.آورد

گووواهی اوقوووات از روی موووواد خوووارجی چسوووبیده بوووه تارهوووای موووو،نظیر     

به موضع مو یا حرفۀ صاحب  توانو غیره می موتر خون،منی،رنگ،گچ،سیمان،آرد،روغن

بوه اعتیواد موواد مخود،ر، گوروه       تووان آن پی برد.ضمناً بوا آزموایش مووی اشوخا  موی     

ین معاینووه بووا نخسووت خونی،مسوومومی  بووه آرسوونیک را تشووخی  داد.گوواهی اوقووات 

ممکن اسو  الیوافی کوه ظواهراً      توان الیاف را از موی تشخی  کرد ومیکروسکوپی می

را از  ها توان آنپی میوشبیه مو هستند،درصحنه جرم یاف  شود که با آزمایش میکروسک

ند از الیواف  اشوند  عبارتها که با موی اشتباه میبعضی الیافموی حقیقی تشخی  داد.

شوده را   باشند،که برای معاینات میکروسکوپیک،موهای سالم و پواک می.کتان،ابریشم و ..

روی یک سالید قرارداده و اکثر موارد قراردادن آن در آب و یوا در محلوول پوارافین یوا     

در گوردد. شده و زیر میکروسکوپ مشاهده موی  پهلو روی سالید نصب گلیسیرین پهلوبه

درش  موواد رنگوین را    هایدانه توانپ میوشده نیز از زیر میکروسک مورد موهای رنگ

                                                           
1
 ، 111، ص 1384کیاني، مهرزاد، پزشکي قانوني، چاپ مهر، سال  - 
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که برای رنگ کردن مو بکار رفته و روی پوسته مو چسبیده،به سهول  مشواهده کورد و   

   1که برای رنگ کردن بکار رفته با تجزیه شیمیایی مشخ  کرد. را حتّی مواد شیمیایی

در هنگام مشاهده و بررسی محل حادثه باید دق  کامل صوورت گیورد توا موهوای     

های اشخاصی که در محل حادثه حضور دارند نچسوبد در  که احیاناً در تل بوت موجود

مثل قتل و یا هم مناقشه و نزاع باید لباس مظنوون هوم موردبررسوی     برخی از واقعات به

کننوده  علیه بر روی لباس و بدن شخ  حملوه قرار گیرد که برای پیدا کردن موی مجنی

تووان از    تعلقی  مو به شخ  معوین موی  جه  تثبیاز اهمی  خاصی برخوردار اس .

   2( استفاده کرد.DNAمعاینات ایمونولوژیک و معاینات اختصاصی) 

نظر ساختمان خارجی و آناتومیک دارای سه قسمت مهـم و اساسـی    مو ازنقطه

 است

تواند در کشف جرم مؤثر واقوع  نظرهای گوناگون می پیاز موی ازنقطه پیاز موی: -1

تووان گوروپ خوونی مالوک آن را مشوخ       ا اسوتفاده از آن موی  طور نمونوه بو   گردد به

(را انجام داد و درنتیجه از بررسوی پیواز مووی    DNAهای ژنتیکی)کرد.معاینات آزمایش

شده به دلیل اینکه پیواز   زور کنده خود ریخته و یا به توان مشخ  کرد که موی خودبهمی

ی اسو .ازنظر  موهای کوه خوود ریختوه باشود خشوک و حجورات فاقود عالیوم حیوات         

 گیرد:  کریمنالستیک پیاز موی از دونقطه موردمطالعه و بررسی قرار می

آیا موی در اثر شانه و یا هم برس زدن افتاده که در ایون صوورت در پیواز مووی      -

 گردد.حجرات زنده دریاف  نمی

                                                           
1
 - RAJA SHAHZAD, DR. SHAHBAZ, YSEER ,DR. Forensic Medicine & Toxicology, 

Pakistan, Lahore Umair Book Company Mughal Pure, 2004, pp; 71, 78,81,82. 
2
 - Parikh C.K DR, Textbook of Medical Jurisprudence Forensic Medicine and 

Toxicology, for classroom and courtroom, English edition, New Delhi, 2004, pp; 
7.7;7.13; 7.15;7.17;7.32.  
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موی که در اثر مدافعه فیزیکی در محل حادثه کشف گردیده کوه در ایون حالو      -

تووان گوروپ خوون صواحب موو را      در پیاز مو دریاف  و از روی آن می حجرات زنده

 گردد. باعث تثبی  صاحب مو می (DNAدریاف  نمود و حتی معاینات) 

ترین قسم  موی هر انسوان را تشوکیل داده و   ی مو طوالنیساقه ی موی:ساقه -۲

موی نظر به مقطع عرضانی خود دارای خصوصیات عمده اس  که در تشخی  تفریقی 

نماید.قطر مغز موی در همه اشخا  یکسان نیس  در بعضی اشخا  کمک شایانی می

قطعوه و در بعضوی هوم     صورت قطعوه  رشته و در برخی دیگر به صورت یک مغز موی به

هوا در تشوخی  مووی انسوان از مووی      ها مجاور هم اس  با توجه به این تفواوت نقطه

-حادثه با اشوخا  مظنوون اسوتفاده موی     آمده از محل دس  حیوان و نیز مقایسه موی به

ها گوناگون اس  هرقدر فرد پیرتر باشود قطور    ها قطر موی نظر به سن آنگردد.در انسان

 تر خواهد بود. موی آن ضخیم

شوده و یوا اینکوه هویچ      نظر به اینکه موو چوی وقو  اصوالح     ازنقطه انجام موی:-۳

و نموو نمووده اسو  کموک و      شده و یا به حال  طبیعی نشو نشده،به فشار کنده اصالح

نماید.نوک موی قیچی نشوده تیوز و شمشویر ماننود اسو .تثبی  موو       نقش بارزی را می

توانود کوه کموک عموده و شوایانی را در کشوف جورایم        اهمی  به سزایی داشته و موی 

 گوناگون نماید.
 1
   

 

                                                           
1
 - S,K. Narayn Reddy Dr. the Essentials of Forensic Medicine & Toxicology. 26 

th 

edition, haderabad, saleemnagar colony, no. l, k. Sugunadevi 2007, pp, 388; 389; 
391; 395; 399. 

های اکادمي پلیس، حقوق و  شرعیات، پوهنیار داکتر وردک، محمد نادر، لکچر نوت مضمون طب عدلي پوهنحي   -

 77و  76، 7۵صص 
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 آثار دندان و استفاده از آن در کشف جرایم پنجم(

قبول از   66ها بورای تشوخی  هویو  در سوال     دندان ترین مورداستفاده ازقدیمی 

هوای قودامی یوک مقتول،هویو  وی     میالد مسیح بوده،که بر اسواس مشخصوات دنودان   

های دنودان بورای تشوخی  هویو      طرف،از قالب سال قبل به این 911مشخ  شد.از 

حیث مدرک اثباتیه جرم در محواکم  ها منشود.اولین موردی که دنداناشخا  استفاده می

.تحقیقوات و معلوموات کوافی در    1بوود  1894ورداستفاده و استناد قرار گرف  در سوال  م

های روی بقایوای  ها و استخوانمورداستفاده از آثار دندان در مسایل جنایی پلیسی دندان

های طووالنی اسو  کوه    رود و سالجمجمه از ابزار ابتدایی و اولیه شناسایی به شمار می

موردی در   1978کننود.در سوال   در تحقیقات خود استفاده موی  شناسان از این موادانسان

واشنگتن دراثنای قتل بدن مقتول را با دندان چوک زده بوود و در محکموه بوه مالحظوه      

جنایی توسوط متخصصوین    .استفاده از آثار دندان در امورعالیم دندان آن به اثبات رسید

یاف  و اموروز اسوتفاده    در سطح جهانی گسترش 1973در کشور آمریکا آغاز و تا سال 

هوای جهوان قرارگرفتوه    از آثار دندان در کشف جرم تقریبواً موورد کواربرد تموام پلویس     

هوای بودن هور شوخ  اسو ،که در      ترین قسوم  ترین و مقاومها از سخ اس .دندان

شوود و حواوی   های شدید و سایر وقایع حفظ میسوزیصورت تفسخ کامل جسد،آتش

 ی اس  که در تثبی  هوی  نقش حیاتی و ارزشمند دارد. معلومات بسیار مهم و اساس

های افوراد بوده،اطالعوات و جزئیوات    دهنده اختالف دندانها( نشانوضعی )االشه

-هوای دنودان  های اخیر بوه کموک آرشویف   دهد.در این سالتر را نشان میبیشتر و دقیق

هوای انسوان   دانشده که بیش از دو میلیون اختالف در سواختمان دنو   شناسی تخمین زده

هوای  های اشخا  دیگر شوباه  وجود دارد و بین ساختمان دندان هر شخ  با دندان

ها سوختی و عمور بسویار زیواد     کمی وجود دارد.از خصوصیات بارز دیگر در آثار دندان

                                                           
1
 .16و  1۵ ، صص138۵نجابتي، مهدی، پلیس علمي، انتشارات وزارت فرهنگ، سال   - 
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هاس  مثالً اگر در حادثات هوایی،انفجارها و یا هوم حریوق تموام بودن یوک انسوان        آن

تورین   ماند درنتیجه آثار دندان مهموی اس  که سالم باقی میها آخرین عضبسوزد،دندان

حوال در تحقیقوات محول حادثوه      و ارزشمندترین دلیل مادی مربو  به انسان اس .بااین

شود که دالیل مادی مربو  به دنودان بیشوتر موردتوجوه و بررسوی     ضروری پنداشته می

  1قرار گیرد.

بسوویار واالیووی برخوووردار  بررسووی عالیووم دنوودان گرفتگی)چووک زدن(از اهمیوو  

توانند از روی عالیم دندان نتیجه شان میاس .مامورین موظف شده در جریان تحقیقات

مطلوبی را کسب کنند.نخستین روش استفاده از آثوار دنودان گرفتگوی در محول حادثوه      

مثول:مواد خووراکی.در قضوایایی     شده باشد بوه  ها چک زده بررسی اشیایی اس  که به آن

عنووان یوک عمول     وجرح در سطح بدن متضرر و یوا در بودن متعورض بوه     بمثل ضر به

علیه قابول دقو  و رویو  اسو  کوه موظوف       تدافعی،تهاجمی از سوی متضرر و مجنی

کشف جرم باید به این موضوع توجه جودی مبورول صوورت بگیورد.این آثوار ازجملوه       

 مدارک مهم و اساسی در یک صحنه جنای  اس .

 ن در کشف جرماستفاده از لعاب ده :ششم

یکی دیگر از دالیل بسیار باارزش و سودمند کوه ممکون اسو  در محول حادثوه از      

توانود کموک شوایان و    جامانده باشد و بوه کشوف جورم موی     فاعل روی مدارک جرم به

هایی که بوا لعواب   مانده سگرت و پاک  ای را نماید،لعاب دهن اس .از باقی مالحظه قابل

توان لعاب دهون را کشوف کورد و آن را موورد     ه باشد میمنظور باز کردن تر شد دهن به

منظور معاینات ژنتیکوی اسوتفاده بوه     توان بهآزمایش البراتواری قرارداد.از لعاب دهن می

 توان گروپ خونی اشخا  را تعیین نمود. عمل آورد و همچنان می

                                                           
1
 . ۵8و  ۵7، صص 1390فارابي، محمد عظیم، کریمنالستیک، مرکز مستقل ملي آموزش حقوقي، کابل، جوزای سال  - 
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 مراحل بالمواجهه در صف ) صف کشی یا الین اپ( :هفتم

اس  که در این روش پلیس تعودادی از اشوخا  را در   یک روش تحقیقی جنایی 

منظور شناسایی فردی که جرم را مرتکوب شوده    مقابل شاهد طور بالمواجهه در صف به

کند.شناسایی و بررسی متهم طور بالمواجهه در صوف در صوورتی اسو     باشد،تنظیم می

ه صورت قوانونی محاکمو   که شخ  قربانی علیه یک شخ  ادعا نموده و آن شخ  به

منظوور   کدام مدرک دیگری نیز موجود نباشد و تیم موظوف تحقیقواتی بوه    گردیده و هیچ

مطمئن شدن اینکه مظنون هموان شخصوی اسو  کوه علیوه وی شوخ  متضورر ادعوا         

آید.قانون اجراآت جزایی افغانسوتان ایون   نموده،از این روش تحقیقی استفاده به عمل می

از دالیل الزام در نظور گرفتوه اسو .اجرا و     عنوان یکی روش را تجویز نموده و آن را به

روش آن طوری اس  که تیم تحقیقاتی فرد مظنون را در یک صوف و لوین میوان افوراد     

ها باید ازلحاظ لباس و شکل ظواهری شوبیه یکوی     دیگر قرارداده،و تا حد امکان تمام آن

ه وی شود تا شخصی را که متضورر علیو  دیگر باشند.بعدازآن از شخ  متضرر تقاضا می

که شخ  متضورر توانسو  از    ادعا نموده اس  از میان صف شناسایی نماید.درصورتی

 شود. عنوان شاهد اثبات محسوب می میان صف شخ  مظنون را شناسایی کند،به

کودام   یکی از شرایط مهم و الزمی در اعمال این روش جنایی ایون اسو  کوه هویچ    

 اشود.در پروسوه صوف کشوی پلویس،     اشوته ب آشنایی قبلی بین قربانی و مظنون وجود ند

شان در موورد داشوتن   اند تا مظنون و متهم را از حقوق اساسیارنوال و محکمه مکلفس

ممثل قانونی در هر مرحله از تحقیقات،حین دستگیری و قبل از اسوتنطاق بوه وی ابوال     

 نمایند.

 شناسیاسلحه :هشتم

 وع اسلحه بکوار رفتوه  عیین نتجنایی اس . هایشناخ  اسلحه از وظایف آزمایشگاه

فاصولۀ محول تیرانودازی و محول      مسیر و ، تعیین محل تیراندازی،تعیینشده در جنایات
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ل دیگر بر عهده آزمایشگاه جنایی اس .در موارد قتل با یاصاب  گلوله و بسیاری از مسا

 که باید پاسخ داده شود:  آیداسلحه گرم سواالت زیر پیش می

 اسلحه آتشین اس  یا خیر؟ جراحات موجود ناشی از شلیک  -

 عامل جرح یا قتل باشد؟   تواندآمده درصحنه جنای  می دس  آیا اسلحه به -

 تووان آمده موی  دس  که با مقایسه قطر دهانۀ سورا  ورودی و کالیبر گلوله اسلحه به

 اظهارنظر کرد. 

 که اسلحه درصحنه تیراندازی به دس  نیاید،از روی قطر محل ورود یا درصورتی -

تعیوین نموود کوه در ایون      تووان آمده،نوع اسلحه عامل جرح را می دس  پوکه و گلوله به

 توان نوع اسلحه را مشخ  کرد.   مورد با کمک کارشناسان اداره پلیس جنایی می

فاصله تیرانداز با مجروح یا مقتول چقدر بوده؟کوه بوا مشخصوات محول ورود و      -

و شولیک از فواصول مختلوف توسوط      بازسازی صحنه تیرانودازی بوا اسولحه مووردنظر    

  گردد.کارشناسان با تقریب اندک فاصلۀ تیراندازی تعیین می

تازگی مورداستفاده قرارگرفته؟که کارشناس با بازدید دقیق اسولحه و   آیا اسلحه به -

مالحظه باقیمانده مواد ناشی از انفجار چاشنی و احتراق بواروت بوه ایون سوئوال پاسوخ      

 دهد.   می

وضعی  تیرانداز و مصدوم در هنگام تیراندازی،که بوا تشوخی  محول    شناسایی  -

ورود و مسیر محل خروج گلوله و فاصلۀ تیرانداز تا مصدوم و زاویه برخورد گلولوه بوا   

 به دس  آورد. را باره اطالعات حائز اهمیتی  دراین توانسطح بدن می

رده و بوه مقتوول   آیا گلوله مستقیماً به شخ  اصاب  کرده و یا گلولوه کمانوه کو    -

یک سوطح سوخ ،خمیده   اصاب  نموده اس ؟که در این مورد گلوله پس از برخورد به 

.درنتیجوه محول ورود   نمایدو سپس به بودن اصواب  موی    دهدیر شکل میشده و تغ یا له

 گلوله با کالیبر آن تناسب ندارد. 

ن به بودن  گوناگو هایدر مواردی که چند گلوله با کالیبرهای مختلف و از اسلحه -

یا مورم او   بوده و سبب وخام  حال مصدوم وو مؤثرتر  تراصاب  کرده،کدامیک کاری
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جمعی ممکن اس  شخصوی موورد هودف تیور از چنود       دسته هایگردیده اس ؟در نزاع

اسلحه قرار گیرد و به قتل برسد یا دچوار نقو  عضوو یوا جراحوات خطرنواک گوردد.        

ن او اصاب  کرده و مشخ  نموودن جراحوات   که به بد هایییا ساچمه هاتفکیک گلوله

کاری که منجر به قتل یا نق  عضوی گردیده و تشخی  اینکوه کودام گلولوه موجوب     

 آسیب شدیدتر شده اس ،اهمی  بسزا دارد. 

یوا   روددیگر قتل به شمار می عبارت شده و به گلوله توسط شخ  دیگری شلیک -

شوده   نزدیک یا چسبیده به بدن،شلیک بسیار ایخودکشی بوده اس ؟اگر گلوله از فاصله

باشد و اسلحه در دس  مقتول باشد یا در نزدیک جسد او پیدا شود و آثوار انگشوتان او   

 1مسئله را خودکشی تلقی نمود. توانبر روی اسلحه مانده باشد،می

 مشکوج و مجعول   هاتهتشخیص اسناد و نوش :نهم

بوو  بوه تشوخی  جعول اسوناد      جنوایی مر هوای  آزمایشگاهترین  یکی دیگر از مهم

چنوان مهوارت دارنود کوه     ان در جعول و تهیوه اسوناد مجعوول آن    بعضی از بزهکوار .اس 

اسووناد و موودارک از چنووان  تزویرنیسوو . پووریرتشووخی  آن بووا وسووایل عووادی امکووان

   سازد.م متمایز مییهایی برخوردار اس  که آن را از سایر جرا ویژگی

بنا به مقتضیات و برحسب میول و اراده   تواندمی تزویر کننده معموالً تزویردر جرم 

خود، موضوع، زمان و مکان ارتکواب جورم را انتخواب و در فرصو  مناسوب و دور از      

را انجوام   تزویور چشم دیگران و بدون هرگونه هراس و با استفاده از کلی،ه امکانوات الزم، 

 دهد. 

و شوناخ  خووا    از پیشرف  علوم ماد،ی نظیر فیزیک و شویمی   ها تزویر کننده -

اسناد و مدارک،عالوه بر تجربه و تمورین از  ر تزویر مواد مختلف و غیره بهره جسته و د

                                                           
1
، 1384شامبیاتي، هوشنگ، حقوق جزای عمومي، جلد اول، چاپ دوازدهم، انتشارات ژوبین، تهران، آذرماه سال  - 

 . 116و  11۵صص 
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م پیشرف  علووم  یکه در سایر جرا درصورتینمایند.شیوه و امکانات علمی نیز استفاده می

مشوکوک و   یهوا هتا این اندازه مؤثر نبوده و درنتیجه کارشناس بررسوی اسوناد و نوشوت   

 بایستی از علم و تجربه کافی برخوردار باشد.  مجعول نیز 

که هر زمان ممکون اسو  بوه     نحوی از تنوع زیادی برخوردار اس ،به تزویر جرم -

م یکه در سوایر جورا   پدیده جدید برخورد شود که تاکنون مشاهده نشده اس ،درصورتی

 1معموالً چنین تنوعی وجود ندارد و شیوه کارها تکراری اس .

 هویت   ثبیتو ت تشخیص :دهم

تثبی  هوی  ازجمله وظایف اختصاصی و مهوم طوب عودلی اسو  کوه بواالی       

گیرد که در واقعات فوتی بورای تثبیو    الهویه و افراد زنده صورت میاجساد مجهول

و همچنووان در کتلوووی ماننوود واقعووات   الهویووه،مقتولین هویوو  اجسوواد مجهووول  

ساد پارچه شده و اسکلی  انفجارات،حادثات ترافیکی،سقو  طیاره،اجساد متفسخ اج

مسأله تشخی  هوی  افراد اعم، از مجرمین و افوراد  2شده ضروری و کاربردی اس . 

االیام موردتوجه جوامع بشری بوده و در هر عصور و زموانی برحسوب     عادی از قدیم

 شوده برای شناسایی هوی  اشخا  اعموال موی   هایینیازها و امکانات موجود روش

 لی  متمتع شامل اسم،تخل ،ولد،ولدی ،سوکون  اصولی و  هر انسان دارای اهاس .

سایر مشخصات اس  که در تورکره تابعیو  معوین گردیوده اسو .تثبی  هویو  در       

ای برخووردار اسو    مسائل جنایی و عالوه بر آن در موارد مختلوف از کواربرد ویوژه   

کوه   ها،مجانین، پناهندگان،اشخاصوی  توان در اطفال پیداشده در دیگر مکانازجمله می

های خطرناک،آفوات  سیالب،زلزله،طوفان،حریق مثل:جنگ، در اثر حوادث غیرمترقبه به

                                                           
1
 .117و  116شامبیاتي، هوشنگ، پیشین، صص  - 

2
 . 4۵3، ص 1360کوزلوا، دوسنت، س،ا، عقاب، محمد راشد، طب عدلي، چاپ گستتنر طب کابل، سال  - 
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در واقعات حیاتی در بخش جنایی 1و ...... ترکره هوی  خویش را مفقود کرده باشند.

ها،تجواوزات جنسوی و جورایم اخالقی،مجورمین و     هوا، سورق    ها،اختالفمثل قتل به

شکلی پنهان و یا بعضاً با تغییر چهره حتوی بوه   هایی که هوی  اصلی خود را به جانی

شکل عملیات جراحی پالستیکی چهره اصلی خود را تغییور داده و خوود را از پنجوه    

گیرد.حتووی در واقعووات حقوووقی و موودنی دارد،صووورت موویقووانون پنهووان نگوواه مووی

های مشکوک،ازدواج و .....،اشوخا  و متهموین خواهوان    مانند،مسایل میراث،ولدی 

غییر چهره به خواطر سوماسوتفاده و جنایو  هویو  اصولی خوود را پنهوان        کوشش ت

 2اند از:  عبارت شودکه برای تشخی  هوی  افراد به کار گرفته می هاییروشنمایند.

 تن پیمایی   الف( تثبیت هویت یا 

 یووووا توووون پیموووواییهووووای تثبیوووو  هویوووو  مجوووورمین یکووووی از شوووویوه

یوو  مجوورمین بوور ،روش تشووخی  هو" ANTHEROPOMETRY"آنتروپووومتری

مجورمین اسو .در ایون علوم      از بدن هاییاجزا و قسم   گیری اساس توصیف و اندازه

شوود توا بوا بررسوی عالیوم و آثوار موجوود در بودن افوراد و شوکل اعضوای            سعی می

آید هوی  مجرمان ناشناخته کشف هایی که در بدن به وجود میها و نشانمختلف،زخم

  گردد.  

اس .در این  فرانسوی شخصی بنام آلفونس برتیوناین علم و مبتکر  1881در سال 

طول قاموو ،طول بوودن در حالوو   طووول نوویم تنووه فوقووانی،  روش مجوورمین برحسووب

طول دس  از آرنج توا نووک انگشو      -طول پای چپ -نشسته،اندازۀ دور و عرض سر

وسطی،طول انگشتان وسطی و کوچک دس  چپ و خصوصیات فردی چهوره از قبیول   

چشم،رنگ مو،شکل الله گووش و طوول آن،سوالک و خوال و غیوره       رنگ پوس ،رنگ
                                                           

1
 . 63و  ۵8، 48، 47، صص 1362چاپ گستتنر طب کابل، سال   پرواني، عبدالظهور، طب عدلي، - 

2
 - S,K. Narayn Reddy Dr. the Essentials of Forensic Medicine & Toxicology. 26 

th 

edition, haderabad, saleemnagar colony, no. l, k. Sugunadevi 2007, p61.  
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.در شووند ها ضبط و سپس بر اساس این معیارهوا شناسوایی موی    و سوابق آن بندیتقسیم

چنین فرم مشخصوات   حال حاضر نیز در تهیه فرم مشخصات زندانیان جدیدالورود و هم

 ،موو  ،، رنوگ چهوره  تن پیمایی نظیر طول قود  هایداوطلبین استخدام، بعضی از مشخصه

و در موورد تعقیوب و شناسوایی     گیردم مشخصه مورداستفاده قرار مییچشم و سایر عال

-قورار موی   بورداری مجرمین فراری نیز عالئم فوق چنانچه در اختیار باشود، موورد بهوره   

عنوان یک روش مستقل تثبی  هویو  در هویچ    گیری اوصاف بدن بهامروزه اندازه.گیرد

کاربرد نیس  فقط در بعضی موارد از طریق عکاسی برتیوون اسوتفاده   جا مورداستفاده و 

آید.شیوه و سیستم تن پیمایی دارای نواقصوی هوم اسو  بوه دلیول اینکوه از       به عمل می

سالگی معموالً اعضای هر انسان در حال نشو و نمو اس  که در این  21طفولی  تا سن 

بی دیگر هم در سن پیری و باال رفوتن  توان عملیه تن پیمایی را انجام داد،از جانسن نمی

 1شود.سن ستون فقرات یک عده از اشخا  خم می

 عکاسی ب( 

ر  از  ر  و نویم  تشخی  هوی  مجرمین،تهی،ه عکس تموام های یکی دیگر از روش

اهمیو  عکاسوی   .آتی در امر شناسایی این قبیول افوراد اسو     هایمنظور استفاده ها به آن

،بوه  کندکه به کسی و یا چیوزی نگواه موی    انسان درحالیجه  اس  که ممکن اس   ازآن

علّووووو  عووووودم تمرکوووووز حواس،عووووودم دقّووووو ،کمی وق ،خستگی،ضوووووعف 

کوری،کمی نور و غیره نتواند تمام و یوا قسومتی از جزئیوات آن را     بینایی،کوررنگی،شب

برای همیشه یک خاطره زنده و  تواندببیند و یا به خاطر بسپارد.ولی عکس و تصویر می

ز موضوع موردنظر در خود ضبط و در مواقع ضروری در معرض دید قرار دهد و گویا ا

جزئیاتی را که احتماالً به دالیل فوق و در برخورد او،لیه از چشم کسوی دورمانوده و یوا    

 شده اس ،در خود حفظ نماید.   فراموش

                                                           
1
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 و شوود ه به تغییراتی که در اثر گرش  زمان در چهره افراد ایجاد موی امروزه با توج

و بوا   کننود دوران مختلف زندگی یک فرد،تفاوت فاحشی با یکدیگر پیدا موی  هایعکس

های صورت)جراحی پالسوتیک(و   ه به پیشرف  علوم پزشکی و امکان جراحی اندامتوج

تنهوایی   توانود بوه   های تغییر قیافه،در همه موارد عکس نموی  ریم و سایر روشگچنین  هم

هوا از انوواع   در بودو مرحلوه عکوس   1راد باشود. وسیله کافی و قاطعی برای شناسوایی افو  

شد ولی بعد از گرش  زمان در عمل مشاهده گردید مجرمین از روبرو عکس گرفته می

ها بسنده نیسو .به   که عکس روبرو فقط برای تطبیق چهره، قیافه اشخا  و شناخ  آن

لو  تیغوه   ها حال  پیشانی،زاویه بین پیشانی بوا تیغوه بینی،حا  دلیل اینکه این نوع عکس

مثول خوال خدایی،سوالدانه،آثار جرحوه و .....      بینی،عالیم فارقه رخسار اشخا  اس  به

گویند یک وسیله موؤثر  درنتیجه ارزشمندتر از همه شکل نرمی گوش)الله گوش( نیز می

 برای تفریق و تشخی  اشخا  از یکدیگر اس .   

هوا را از   و یوا آن ی جرم قبل از آنکه به چیزی دسو  بزننود   کنندگان صحنهبررسی

گیرند.پزشک قانونی تا زمانی مکانی به مکان دیگر جابجا کنند، از تمام چیزها عکس می

هوای  های مربوطه در حال بررسی از صحنه جرم،از جسد و قسم مورین و ارگانکه ما

سوه نووع عکوس     زننود. چیز و حتی جسد دس  نمی اند،به هیچاطراف آن عکس نگرفته

 شود:  سازی گرفته میمستند مورین برایتوسط ما

 آپ(.  دور(،فاصله متوسط،نمای درش )کلوزی برآورد کلی)فاصله

بورای   D100مودل   Nikonمعموالً گی  عکاسی از یک دوربین دیجیتال ترجیحاً 

شود.برای موارد خا  هم امکان دارد از یک دوربوین  ی جرم استفاده میعکاسی صحنه

تورین نموای    ی دور بوزرم ها بوا نموای فاصوله   د.عکسنمتری استفاده کنمیلی 32با فیلم 

                                                           
1
 . ۵6،ص 1380اهلل،کشف علمي جرایم،انتشارات امور وزارت خارجه،سال  انصاری،ولي - 
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ی جرم را در بردارد.اگر صحنه داخل فضوای بسوته باشود،این نووع     ممکنه از کل صحنه

 ذیل اس : ها شامل مواردعکس

-های ارتباطی آن ساختمان با ساختمانهایی از فضای ساختمان شامل راهعکس -1

 های اطراف.

های دیگر را نیوز  ی جرم اتاقعنی عالوه بر اتاق صحنهها یهایی از کل اتاقنمایه -2

ی ی اتواق اسو  و اگور پایوه    ها شامل نماهایی از هر گوشهگیرد.این نوع عکسدربر می

 شود.ی باال هم عکس گرفته میدوربین موجود باشد،از زاویه

ها بایود  شود.این عکسگرفته می هایی از بیرون ساختمان محل وقوع جرمعکس -3

 ها باشد.ها و خروجیتمام ورودی شامل

ها موجب شناسایی یوک  ی جرم،این نوع عکسهایی از تماشاگران صحنهعکس -4

ی جورم  شوود،گاهی مجورمین دوبواره بوه صوحنه     شاهد وقوع جرم و گاهی مظنوون موی  

 1های حریق عمدی.خصو  در دوسیه شوند بهگردند شناسایی می بازمی

   نگاری چهره ج(

شوود،ثاب   ها و مشخصاتی که از وجوه گرفتوه موی   ری روی اندازهنگاسیستم چهره

سازد.چنانچه توصیف علمی و دقیق چهره بوده و درنتیجه شکل یک چهره را مجسم می

شده،که از آن کدام عکسی در اختیار نیس ، بوا بوازگو کوردن خصوصویات      اشخا  گم

یوا وقووع جورم و    مجرم یا فردی که از محل حادثه فرار کورده و در هنگوام ایون عمول     

برای شناسوایی و دسوتگیری مجورمین    شوود. اند،تصویر گویا نامیده میجنای  او را دیده

نگواری   فراری با استفاده از اطالعات و توصیف شهود قضیه و شاکیان و به کمک چهوره 

االمکان شباه  بیشتری بوه او داشوته باشود تهیوه      از قیافه شخ  مجرم عکسی که حتی

                                                           
1
،صص 1391الحي،جعفر،پزشکي قانوني برای دانشجویان حقوق، چاپ دوم،انتشارات جاودانه،جنگل،تهران، س - 
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گووش و نرموک آن،رنوگ مو،رنوگ     » یر بوا وصوف نووع بینی،اللوه    .در این تصوگرددمی

،توصووویف چینهوووای صوووورت،وجود خال،زگیل،شوووکل عموووومی ابروها پوسووو ،نوع

-ها،دهان،چانوه،ریش، سوبیل،چهره شوخ  مووردنظر مشوخ  موی       صورت،وضع لب

صورت او را نقاشوی   توانندکه نقاشانی که در این امر ورزیدگی دارند،می طوری به1.گردد

گوراردن و   بوروت و یا بالعکس ریوش و   بروتاین موارد تراشیدن مو،ریش و رنمایند.د

در مملک  اثری در تشخی  هوی  داشته باشد. تواندهرگونه تغییر آرایش صورت نمی

عزیز ما تا به امروز در توزیع تورکره،ثب  چهوره از قبیول رنوگ جلود،رنگ موی،رنوگ       

ها به حیث یوک  ها و یا هم خالا ها،پیشانی،ابروها،بینی،در صورت موجود بودن دچشم

این عالیم چهره  گردد،و در صفحات ترکره عالمه فارقه برای ثب  چهره درج اوراق می

 شود.  ثب  می

   نگاری انگشت د(

نگاری تنها وسیله مثب  و قاطع برای شناسایی هوی  واقعوی افوراد بووده و    انگش 

یکووی از  19در قوورن موضوووع آن بررسووی خطووو  برجسووته سرانگشووتان افووراد اسوو . 

دانشمندان فرانسوی به اسم دکتر برتیون ثاب  نمود که شیارهایی کوه در نووک انگشوتان    

وپا وجود دارد در تمام عمر تغییرناپریر بوده و امکان ندارد کوه آثوار انگشوتان دو     دس 

هوا هوم اثرانگشو  مشوابه     شخ  در تمام دنیا از هر لحاظ یکسان باشد حتی دوگانگی

دهد که هرگاه به هنگام ارتکاب جرم آثاری نگاری اجازه میدانش انگش  ندارند.کشف

از انگشتان مجرم،درروی درب،میز،شیشه، چاقو،اسلحه و یا جاهای دیگر باقیمانده باشود  

-آسانی به تشخی  هوی  مجورمین اقودام گردد.انگشو     بامالحظه این آثار انگشتان به

کند بوه دلیول اینکوه ایون     دار میسابقه نگاری کمک فراوانی در جه  شناسایی مجرمین

دسته از مجرمین عادت دارند هوی  اصلی خود را پنهان کنند به این مفهووم کوه وقتوی    

                                                           
1
 .127و  126، 113، 112،صص 1384کیاني،مهرزاد،پزشکي قانوني،چاپ مهر،سال  - 
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شوود و بوه دلیول    متهمی تح  تعقیب قرار گرف  آثار انگشتان وی اخر و نگهداری می

ق آنوان بوا   یابد به همین خاطر شناسایی و تعیین سوابگاهی تغییر نمی اینکه این آثار هیچ

 گیرد. آسانی انجام می کمک آثار انگشتان به

عنوان یوک وسویله تشوخی  هویو       نگاری بهترین تحقیقات در مورد انگش  مهم

انگلیسی که در کمپانی هنود شورقی در   «سرویلیام هشل»به بعد توسط 1828 افراد از سال

از کارگران خوود   و به تقلید از بازرگانان چینی و هندی کردبنگال هندوستان خدم  می

» دکتر 1877شده اس .در سال  ،انجامکردحقوق و غیره اثرانگش  اخر میهای در لیس 

نگوواری و طریقووۀ اسووتعمال  انگلیسووی در ژاپوون راجووع بووه طوورز انگشوو « هوواری مالوود

مرکّب،روشی را اختراع کرد که هنوز هم متداول اس .اولین کسی که از این راز خلقو   

معروف آرژانتینوی   شناسجرم« وستیش»ر جنایی استفاده نمود خطو  سرانگشتان در امو

انگشتی کرده  11 نگاریانگش  هایشروع به بایگانی کارت 1911 اس  که قبل از سال

کالسه و بایگانی آثار انگشو    هایسیستم ترینو عملی ترینو هنوز هم سیستم او،ساده

بنودی  هبرای طبقو  ایسی قاعدهدانشمند معروف انگلی«گالتون»1888 در دنیاس . در سال

-با آزموایش  1894 خطو  سرانگشتان کشف و به مقامات وق  پیشنهاد نمود و در سال

-برای طبقوه  ااعتماد داش  و حت توانعلمی ثاب  کرد که به خطو  سرانگشتان میهای 

آن را «ادوارد هوانری »سیستمی نیز به وجود آورد که بعدها و بایگانی کردن نقوش، بندی

)یوهان وستین وجانیلین(از نخستین اشخاصی بودند که از 19در اواخر قرن ل نمود.تکمی

برای اولین بوار   1891ها نشان انگش  گرف .در سال  زندانیان برای تشخی  هوی  آن

بندی نشان انگش  را طرح نموده که ایون روش بواوجود سواده بوودن و در     طریقه طبقه

هان رواج یاف .بعودها )ادوارد هنوری( طریقوه    عین زمان جامع بودن آن به سایر نقا  ج

بندی را تکمیل نمود و این طریقه را به دنیوا عرضوه نموود و ایون روش بوه روش      طبقه

تدریج به تمام نقا  دنیا مروج گردید و بعدازآن در اکثر ممالوک   هنری شهرت یافته و به

نون در اکثر ممالک بندی شرق مسما گردیده و تاکدنیا رواج گردید و به نام سیستم طبقه
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دنیا مروج شده و مورداستفاده قرارگرفته اوالً در مرکز و بعوداً در تموام والیوات کشوور     

 1شعبات آن تأسیس گردیده اس .

 سرانگشتان دارای خصوصیات و صفاتی به شرح زیر اس :   و نقش خطو 

-نقش تنها شکل خطو  سرانگشتان یک فرد با یکدیگر متفاوت اس ،بلکه این نه -

دو نفر را یاف  که شوکل   توانکه نمی نحوی در افراد مختلف نیز باهم تفاوت داشته به ها

هووا بوواهم یکسووان باشووند.در پوودر و فرزنوودان،برادران و       خطووو  سرانگشووتان آن 

،نیز آینود تخمکی که از یک نطفه به وجوود موی   خواهران،دوقلوها و حتی دوقلوهای یک

 اس .   ها باهم متفاوت شکل خطو  سرانگشتان آن

ماهگی جنین(تا  4یا  3خطو  برجسته سرانگشتان از زمان به وجود آمدن)دوران  -

و تنها فرق آثوار انگشو  یوک     دهندزمان از بین رفتن )پوسیدگی نعش(تغییر شکل نمی

هاسو  و   نوزاد با آثار انگش  همان شخ  در سونین کهولو ، کووچکی و بزرگوی آن    

دیگور آثوار انگشو  دوران     عبوارت  گر ندارند.بهازنظر تعداد،شکل و حال  فرقی با یکدی

 شده آثار انگش  دوران طفولی  همان شخ  اس .   کهول  مانند عکس بزرم

ها و جراحات سطحی روی شکل خطو  پوستی تأثیر ندارند و پس از  سوختگی -

 .  شوندمانند سابق در محل قبلی ظاهر می بهبودی خطو  به

در و  هاینگاری موجود، دستگیرها انگش مشکوک بهای درصحنه جنایات یا مرم

موتهم را   تووان یاف  شود با برداشوتن نقوش انگشو  از آن،موی     ایمخصوصاً اگر اسلحه

   کرد.در خودکشی با اسلحه گرم،اثر قاطع این روش آشکار اس .  مشخ

منظور کتمان هوی  اصلی خوویش بوه فکور     دار بهبرخی از مجرمین متکرر و سابقه

در جلد سرانگشتان خود افتاده و به این منظور به کمک جراحوی پوسو    ایجاد تغییرات 

                                                           
1
 .20 و 19، 18، ص 1390فارابي، محمد عظیم، کریمنالستیک، مرکز مستقل ملي آموزش حقوقي، سال  - 
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جوای آن   های بدن را بهبرند،پوس  سایر قسم سرانگشتان خود را برداشته و از بین می

   1نماید.دهند که البته این کار در اجراآت پلیس مشکالت جدی را ایجاد میپیوند می

 گیرینتیجه

شاهد صادقی در وقوع یک جرم و یا حدوث یوک   تواندجنازه میطب عدلی  برای

-تنها باید بوه آثوار و جراحواتی کوه در سوطح بودن دیوده موی         نه طب عدلیواقعه باشد.

،توجه نماید.تشخی  عل  مورم و تعیوین هوی ،سون، جنس،نژاد،زموان مورم و      شود

  طب عدلی اس . صدور جواز دفن،با نظارت قاضی تحقیق، از وظایف عمده

  که مجرم اقدامات خالف قانون را برای ارتکواب جورم در   ی اسصحنه جرم محل

دهد.اولین اقدامی که بالفاصله پس از وقوع جرم باید صورت گیرد، حفظ  آنجا انجام می

-بررسی صحنه جرم،قاعده اصلی این اسو  کوه قبول از یادداشو      صحنه جرم اس .در

 جوود درصوحنه  برداری و تهیه عکس و کروکی از صحنۀجرم،از دس  زدن به اشویام مو 

دس  زدن بوه اشویام و یوا    ها جداً خودداری شود،چون احتمال دارد  جرم و جابجایی آن

ها باعث محو و یا به هم خوردن آثار جرم گردد و اعاده آن به وضوع اولیوه    جابجایی آن

 غیرممکن گردد. 

یکی ازجمله مدارک و شواهد اثباتیه خیلی مهم در کشف جورم و معاینوات جنوایی    

تل،جنایات جنسی،سرق  و حووادث ترافیکوی مووی اسو  کوه دارای اهمیو        مثل ق به

تشخیصی زیادی اس .استفاده از موجودی  آثار خون در محول واقعوه سوابقه طووالنی     

دارد.بیشتر کشورها در کلیه جوامع پلیسی و تحقیقات جنایی اسوتفاده از آثوار خوون در    

هوای خوون یکوی از    ر و لکهمحل حادثه کاربرد وسیع در کشف جرم دارد.موجودی  آثا

گردد.یکی از وظایف اساسی و خا  پلیس در ترین عالیم در کشف جرم تلقی می مهم

                                                           
1
، شامبیاتي، هوشنگ، حقوق جزای ۵7، ص 1377گودرزی، فرامرز، پزشکي قانوني، انتشارات انیشتین، سال  - 

 . 120و  119، ص 1384عمومي، جلد اول، چاپ دوازدهم، انتشارات ژوبین، تهران، آذرماه سال 
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محل واقعه حفظ آثار خون و فرستادن آن به البراتوار جنایی بوده که بایود بوه حفوظ آن    

 دق  بیشتر به خرج داد. 

منظوور   حفظ آثار و بررسی محل واقعه یکی از وظوایف اساسوی و ویوژه پلویس بوه     

اند تا آثوار و  گردد لرا موظفین قضایی موظفدریاف  حقایق و کشف جرم محسوب می

هوای جنوایی ارسوال    آورند باید به البراتوارقطرات خونی که از محل حادثه به دس  می

وی آیود مو  نمایند.یکی از دالیل مهم و باارزشی که اکثراً در محالت واقعه به دسو  موی  

شته بسیار باریک و کوچک بوده اموا نقوش بسویار مهموی در     ر وی یککه م اس .درحالی

نماید.تنها دلیلی که برخالف سایر مدارک در مقابل عوامول مخورب   کشف جرایم ایفا می

ها،بواکتری و حشورات مضوره    مثل عوامل حرارتی،موواد کیمیواوی، میکوروب    محیطی به

ک وسیله مؤثر مقاوم  زیادی دارد، همین موی اس .عکاسی از نخستین پیدایش خود ی

و سودمند برای تشوخی  هویو  افوراد موردتوجوه قرارگرفتوه اسو . ارزش عکاسوی        

مرورزمان یک خواطره زنوده و گواهی هوم در      تواند همیشه و بهجه  اس  که می ازاین

های ضروری در معرض دید قرار گیرد. تشخی  هوی  و شناخ  اشخا  از موقعی 

خووب و اساسوی مورداسوتفاده و کواربرد      توان من حیث یک وسیلهروی عکاسی را می

تورین نووع    قرارداد. دستیابی به نشان انگش  در محل واقعه یکی از بارزترین و بواارزش 

 شود.  مدرک مادی تلقی می

  فهرست مناب  و مآخذ
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 .1384شامبیاتی،هوشنگ،حقوق جزای عمومی،جلد اول، چاپ دوازدهم، انتشارات ژوبین، تهران، آذرماه سال    -4
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 کارایی و کارآمدی محاکم اداری

 (2)در افغانستان

 

 عزیز اهلل آریافر

 

 ((Effectivenessمبحث سوم: کارآمدی 

چنانچه در مباحث گرشته اشاره شد، کارآمدی )ثمربخشی( بیشتر ناظر به کیفی     

نهاد در چارچوب یک سیستم مشوخ  و   و نتایج نهایی کارها و عملیات یک 1و حاصل

اسو  کوه کیفیو     « انجام دادن کارهای درسو  » شده اس . کارآمدی به مفهوم  یفتعر

صوورت نمونوه،    های آن اس . به ترین شاخ  بخشی از مهم شده و رضای  نتایج حاصل

                                                           

4۵. Outcome 



 

  

 

م 
اک

مح
ی 

د
آم

ار
و ک

ی 
رای

کا
... 

59 

اگر یک دادگاه اداری در طول یک سال به تمام دعاوی واصله رسیدگی و در رابطوه بوه   

گوییم این دادگاه، کارایی باالیی دارد.  میتمام قضایای موجود فیصله صادر نموده باشد؛ 

های آن از چنان درستی و کیفیتی برخوردار باشوند کوه    اما اگر حاصل کارکردها و فیصله

به تحقق حکوم  قانون و برقراری تعادل میوان منوافع عموومی و خصوصوی بیانجامود،      

 توان از کارآمدی دادگاه مزبور سخن گف . آنگاه می

از نهادها دشوار اس  و به ابزارهای    و کارآمدی بسیاریهرچند تشخی  کیفی   

تورین وجووه کارآمودی     ای نیاز دارد. معهرا در اینجا بوه برخوی از مهوم    سنجشی پیچیده

 کنیم:    های اداری اشاره می دادگاه

 گفتار اول: تضمین حاکمیت قانون در دعاوی حقوق عمومی

تای تضومین حاکمیو  قوانون در    های اداری در راسو  پیش از بررسی نقش دادگاه   

ای بوه مفهووم حاکمیو  قوانون داشوته باشویم.        دعاوی حقوق عمومی، الزم اس ؛ اشاره

های مبتنی بر اراده مردم اسو .   حاکمی  قانون از مفاهیم جدید و از عناصر اصلی دول 

حاکمی  قانون به معنای حاکمی  مردم و حاکمی  پارلمان بر گسوتره حقووق عموومی    

هوای   مشوی  گیوری خوط   عنوان بدیل حاکمی  فرد و یا گروه خا  در شوکل  اس  که به

شوود. حاکمیو     هوا مطورح موی    گیری و چگونگی اجرای آن عمومی، فرایندهای تصمیم

ویژه  صورت عام به مفهوم آن اس  که کلیه اعمال و مناسبات دول  و جامعه به قانون به

ای باشد که بر همگان به شوکل   یدر عرصه حقوق عمومی باید مبتنی بر قوانین عام و کل

کسی نبایود از   مدار، هیچ یکسان و برابر حکوم  کند. به تعبیر دیگر در یک جامعه قانون

زیر چتر حاکمانه قانون بیرون بماند و همه در برابر قانون و حقوق و تکوالیف ناشوی از   

 آن، تابع و تسلیم باشند و احکام آنرا رعای  نمایند.

حکوم  بر مبنای دالیل قانونی اس ، به این معنی که اعمال و حکوم  قانون، »    

هوای قوانونی داشوته و مسوتند بوه اراده       تصمیمات حکوم  باید ریشه در قانون و گزاره
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هوای دلبخواهانوه، غیرقابول اتکوا و ناپایودار اشوخا . اراده        گرار باشد، نه تصمیم قانون

منبعث از اراده مردم اس  کوه مشورو    ساالر، در اصل،  گرار نیز در یک نظام مردم قانون

   1«یابد. های برتر حقوق اساسی مجال ظهور می به ارزش

اما فلسفه اصلی حاکمی  قانون، جلوگیری از استبداد و خودکامگی حاکموان و       

ارباب قدرت در برابور موردم بوا اسوتفاده از میکوانیزم هوای گونواگون ازجملوه کواربرد          

های مقامات حکومتی اسو . یکوی از    ت، اعمال و تصمیمسازوکارهای نظارتی بر مقررا

هوای اداری اسو  توا بوا اعموال       گیوری دادگواه   سازوکارهای نظارتی در این زمینه، شکل

های مقامات اداری و رسیدگی به دعواوی عموومی، برقوراری     نظارت بر اعمال و تصمیم

 های اداری را تضمین نماید. حاکمی  قانون در دستگاه

هوای اسوتبدادی    خصو  در افغانستان تح  تأثیر سن  جا و به مهحکوم  در ه   

پایدار، به انحصار اختیارات و خودکامگی تمایل دارد و این امور کوه قودرت سیاسوی و     

گیورد توا هنووز     های حکومتی سرچشمه نمی های اداری از ذات متصدیان مقام صالحی 

  در حووزه حقووق   هوای اداری صوالحی   درک نیس . مسئوالن حکوم  و دستگاه قابل

عمومی را، همچون صالحی  در حووزه حقووق خصوصوی؛ صوالحیتی ذاتوی و درون      

گیری کرد؛ و به همین دلیل موردم   توان تصمیم کنند که بر ابتنای آن می شخصی تصور می

هوا   کننود کوه بور آن    را همچون بردگان و در بهترین حال  همچون اتباع دول  تلقی می

در حوزه حقوق عمومی اصل بر عدم صوالحی  اسو  و    که باید حکوم  کرد. درحالی

های عمومی قورار دارد کوه    گیری اداری نه در اشخا ؛ بلکه در خود مقام اختیار تصمیم

هوای   صوالحی  »اند. به عبواره دیگور قوانون انودازه و حیطوه       گرفته مبتنی بر قانون شکل

توه شود، مقاموات و    کنود. اموا چنانچوه گف    مسئوالن را پیش از پیش تعیین می 2«اختیاری

                                                           

  .  163هداوند، مهدی، پیشین، ص . 46

47.  Discretionary power 
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هوای قوانونی و مرزهوای صوالحی  اختیواری عودول        در بسیاری از مووارد از محودوده  

انجامود و نووعی رابطوه     نمایند. چیزی که به تضییع حقووق و منوافع شوهروندان موی     می

ای کوه مسوئوالن،    گونه نماید؛ به مالکیتی و غیررسمی میان مسئول و مقام دولتی ایجاد می

عنووان ابوزاری در    نمایند و از قانون به سمی را ملکی  شخصی خود تلقی میهای ر مقام

نمایند. چنین چیوزی برگشو  بوه اسوتبداد و نقو        راستای اعمال حاکمی  استفاده می

فاحش مناسبات ربطی میوان موردم و دولو  اسو  کوه قودرت عموومی بور مبنوای آن          

 گرفته اس .   شکل

عنوووان مراجووع نوواظر بوور اعمووال  ی بووههووای ادار در اینجاسوو  کووه نقووش دادگوواه   

هوا، اصوول و    شود. ایون مراجوع بوا اسوتفاده از صوالحی       های عمومی محرز می سازمان

گریوزی،   شده و قانونی و توسل به سازوکارهای عدال  قضوایی از قوانون   ضوابط تعریف

هووا از  هووای اداری از حیطووه صووالحی  و سوماسووتفاده آن  خووروج مقامووات و دسووتگاه

هوای   هوای اداری درواقوع چورا     نماینود. دادگواه   گزینشی، جلوگیری موی های  صالحی 

هووای اداری را از تخلووف و سوماسووتفاده از قووانون  انوود کووه مقامووات و سووازمان سوورخی

های اعمال و  وفن هایی که با فوت دارند. زیرا ترس از پاسخگویی در پیشگاه دادگاه بازمی

هوای   شوکنی  هوا و قوانون   ای از خودسری ظهمالح فرایندهای اداری آشنا اند، به گونه قابل

 کاهد. ها و مقامات اداری می دستگاه

هوای   های اداری در زمینه نظارت قضایی بر اعموال و تصومیم   هرچند نقش دادگاه  

یک نقش انفعالی و مشرو  به طرح دعوا در این مراجع اس ؛ معهرا جایگاه مهم  اداری

هوای عموومی از طریوق رسویدگی بوه       ر ادارهها را در زمینه تضمین حاکمی  قانون د آن

 توان انکار کرد. دعاوی حقوق عمومی، نمی

در شورای دولتی فرانسه این نقش بارز و برجسته اس ؛ زیرا این نهواد آمیختوه از     

دو بخش مشورتی و ترافعی اس . حکوم  در برخوی از مووارد ملوزم اسو ؛ پویش از      

گوراری، شوورای    در زمینوه قوانون  »ایند. گیری با بخش مشورتی شورا، مشوره نم تصمیم
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مرجع مشورتی دول  درباره تدوین لووایح قوانونی اسو . در زمینوه اداری      دولتی الزاماً

هوای دولتوی بسویار پراهمیو       ناموه  ها و تصوویب  نامه نقش شورای دولتی در وضع آیین

 قانون اساسی فرانسه، حکوم  موظف اس  تموام مقوررات   37مطابق به اصل   1«اس .

حکومتی را پس از مشورت با شورای دولتی به تصویب برساند. و تغییور ایون مقوررات    

عنووان   نیز مستلزم مشورت با این نهاد اس . این امور بیوانگر نقوش شوورای دولتوی بوه      

ترین دادگواه اداری فرانسوه در زمینوه عودال  اداری پیشوگیرانه اسو . اموری کوه          عالی

هوای اداری تضومین    گیوری  ای دراثنوای تصومیم   همالحظو  حاکمی  قانون را به گونه قابل

های اولیه اداری و هوم در   گیری های اداری هم در زمان تصمیم نماید. بنابراین، دادگاه می

های مؤثری را برای برقراری حاکمی  قوانون   زمان رسیدگی به دعاوی عمومی، ضمان 

 بر اداره فراهم نمایند.

نحراف اداره از قانونی   و عقالنیو  اعموال   های اداری به دعاوی ناشی از ا دادگاه  

نمایند. تصمیم اداره ممکن اس  به تجواوز از قوانون، عودم رعایو       اداری رسیدگی می

فرایندها و تشریفات قانونی و خروج از صوالحی  بیانجامود و یوا عقالنوی و متعوارف      

راض توانود، در صوورت شوکای  و یوا اعتو      نباشد. در همه این حاالت دادگاه اداری می

آور  های قطعی و الزام دیده به قضایای مربو  رسیدگی و به اصدار فیصله ذینفع و یا زیان

های اداری نظر به ماهی  و موضوع دعوا به اصالح، تغییر،  مبادرت نماید. تصمیم دادگاه

هوای اداری   انجامد. وجود این مراجع، مقامات و دستگاه لغو و یا ابطال تصمیم اداری می

سازد تا در چارچوب قانون و اختیارت قانونی عمل کنند و حاکمی  قانون  یرا مجبور م

 را پاس بدارند.  

                                                           

  . 293و  292(، تهران: نشر میزان، صص 2-1( ، حقوق اداری )1392موسي زاده، رضا ). 48
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دادرسی اداری با ابطال و نق  اقودامات و تصومیمات غیرقوانونی و خوارج از     »   

حوال تنهوا    بااین 1«کند. صالحی  مقامات اداری، حکوم  قانون را تقوی  و حمای  می

ی نظارت قضایی نیس  که برقراری حاکمیو  قوانون در   های اداری و سازوکارها دادگاه

نماید؛ بلکوه ایون نقوش در کنوار      های اداری را تضمین می های عمومی و دستگاه سازمان

 2«مراتبی نظارت سلسله»، 4«نظارت ارفاقی»مشمول  3«نظارت اداری»و  2«نظارت سیاسی»

هوا و   سیدگی به شکای های عمومی برای کنترول و ر و سایر میکانیزم های داخلی اداره

 یابد.      حل اختالفات معنی می

 گفتار دوم: تضمین حقوق شهروندی در حوزه حقوق عمومی   

های آگاهی  ای وثیق دارد. نشانه های بنیادین انسان، رابطه حقوق شهروندی با حق   

عنوان بخش مهمی از حقوق طبیعی، از هزارها سوال پویش در برخوی از     ها به از این حق

هوا   شود؛ اما شناسایی آن توسوط دولو    ون دینی و آرام فالسفه شرق و غرب دیده میمت

های بنیادین؛ عوام   جز از چند استثنای تاریخی، مربو  به یکی دو قرن اخیر اس . حق به

تر اس . حقوق شهروندی از موتن رابطوه شوهروند و دولو        و حقوق شهروندی خا 

گونوه حقووق و    فی بورای دولو  و بوه هموین    خیزد. نفس این رابطه حقوق و تکالی برمی

هوا بوه دلیول برخوورداری از امتیوازات       نماید. دولو   تکالیفی برای شهروندان، ایجاد می

حاکمی  و قدرت عمومی به پیمانه نسوبتاً موؤثری از حقووق و منوافع خوود پاسوداری       

های  قنمایند؛ اما شهروندان از چنین امتیازی برخوردار نیستند. حقوق شهروندی و ح می

                                                           

. 106( عدالت اداری، تهران: نشر میزان، ص 139۵کریمي، خدیجه ). 49   

50. P0litecal Supervision 
51. Administrative oversight/Seeing of Administrative 
52. Careful supervision 
53. Hierarchical monitoring   



 

 

و 
دل

«
13

97
» 

ل
س

سل
ه م

ار
شم

19
2

 

64 

شود که توسط سازمان دول  به رسمی  شوناخته شوود و    اساسی بشری زمانی محرز می

 المللی از آن حمای  نماید. های اجرائی نیرومندی در سطح ملی و بین ضمان 

المللوی و حقووق اساسوی کشوورها      بخش عمده حقوق شهروندی در اسناد بوین    

ه به حقوق اساسی و وجایوب اتبواع   وجود دارد. در فصل دوم قانون اساسی افغانستان ک

پردازد؛ از حقوق شهروندی نظیر داشتن حقووق و جایوب مسواوی در برابور قوانون،       می

هوای   برخورداری از آزادی و کرام  انسانی، حق تعلیم، کار، پریرفتوه شودن بوه پسو     

در ایون میوان، امنیو  و     1دولتی، برخورداری از تأمینات اجتماعی و... یاد گردیده اس .

ناپوریر   عنوان جزم تفکیک امنی  و آزادی به» ادی از اولوی  بیشتری برخوردار اس . آز

کرام  و ارزش واالی انسانی و اساس و پایه حیات جامعه بشری، امور حقوی اسو . و    

تأمین و تضمین آن در مقابل تجاوزات فردی و اقتدارات حکومتی بر عهده مقوام شوامخ   

  2«ارد.عنوان امینی پارسا قرار د قاضی به

حقوق شهروندی بدون درک مفهوم شهروند، قابل توضیح نیسو . واژه شوهروند     

مفهوومی برآموده از افکووار فالسوفه و مبووارزان دوران روشونگری اسو  کووه زیور تووأثیر       

های حکمای یونان باستان به تعریف جدیدی از رابطوه فورد بوا دولو  انجامیوده       اندیشه

ول نووعی مشوروعی  جدیود اسو  کوه اغلوب       زمان عامل و معلو  ای که هم اس . رابطه

ها یوا از سون     اند. درگرشته مشروعی  دول  گرفته های معاصر بر مبنای آن شکل دول 

آمد یا از استیال و یا هم از کاریزمای حکمرانان و رهبران. اما بخش اعظموی   و میراث می

شود.   داده موی  ها پیوند ها برای تداوم و گسترش بیشتر به خدا و آسمان از این مشروعی 

 شدند. ها از نوعی مشروعی  الهی برخوردار می و درنتیجه دول 

                                                           

.26الي  10قانون اساسي افغانستان، فصل دوم، حقوق اساسي و وجایب اتباع. صص .  ۵4  

.242های اساسي، تهران: نشر میزان، ص  یآزاد( حقوق بشر و 1393محمد هاشمي، سید محمد ).  ۵۵  
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هوا بسوتگی    پیدایی مفهوم شهروندی به تغییر بنیادی در مبوانی مشوروعی  دولو      

دانستند  ها، مبنای مشروعیتشان را خدا و آسمان می دارد. زیرا تا زمانی که حکام و دول 

یزی به نام شهروند و یا حقوق شهروندی اصوالً  و رعی  نیز آن را باور داش ، تصور چ

وار  جایگاه الهی پادشاهان و حاکمان، زندگی بورده  ممکن نبود. مردم با تسلیمی مح  به

پریرفتند و به قدسی  آن باور داشتند.  ها را چنان امری مقدس می در زیر چتر سیطره آن

عووض   پوس بوه   د و ازآندر دوران روشنگری؛ اما مبنام مشروعی  از آسمان به زمین آمو 

ها قرار گرفو . اینجوا بوود کوه      خدا، اراده خلق  خدا در جایگاه منشام مشروعی  دول 

رعی  غیرسیاسی و فاقد اراده به شهروند سیاسی دارای اراده و مسوئول، مبودل گشو .    

ترین تحوول دنیوای معاصور     فرگش  سیاسی و اجتماعی رعی  به شهروند درواقع بزرم 

اگون حیوات سیاسوی و قضوایی را تحو  توأثیر قورار داده اسو .        اس  کوه ابعواد گونو   

گیوری   ترین پیامد این تحول ربطی شدن قدرت سیاسی اس  که بر ابتنای آن شکل بزرم

ها از اراده موردم   هر نوع نظام سیاسی و حقوقی و نیز گردش قدرت و مشروعی  دول 

و دولو  انجامیوده اسو .     ای دوسویه میان موردم  گیرد. این امر به ایجاد رابطه نشأت می

ای کوه   نمایود. رابطوه   نفس این رابطه، مفهوم شهروند و حقوق شهروندی را توجیوه موی  

شود و در برابر، قدرت عمومی ) دول   گیری قدرت عمومی توسط مردم می سبب شکل

های سیاسی،  های الزمی را برای ایجاد نظم، عرضه خدمات عمومی و حمای  ( ضمان 

 آورد.  حقوق شهروندی فراهم می اداری و قضایی از

ها با ابزارسازی  اما تحقق این امر به این سادگی هم نیس ؛ زیرا بسیاری از دول    

ای مرئی و یوا   گونه زنند و به ها را دور می فریبی، مردم و حقوق آن قانون و توسل به عوام

هوای   مگردنود. بوه هموین خواطر در بطون نظوا       نامرئی به اسوتبداد و خودکوامگی برموی   

شده توا از تمرکوز و انحصوار قودرت در      ساالر، ابزارها و راهکارهایی در نظر گرفته مردم

ها را در میوان ارکوان و سواختارهای     یک نقطه جلوگیری نماید و زمینه انواعی از نظارت

هوا اعموال    نظام فراهم آورد. یکی از این ابزارها نظارت قضایی اس  که توسوط دادگواه  



 

 

و 
دل

«
13

97
» 

ل
س

سل
ه م

ار
شم

19
2

 

66 

هوای   های اداری به دلیول برخوورداری از جایگواه و ویژگوی     ان دادگاهشود. در این می می

 نمایند.   متمایز، نقش مؤثری در این زمینه، ایفا می

گیورد؛   تالش برای خودمحوری و خودسری، اغلب در قوه مجریوه صوورت موی      

عنوان مجری قانون، ابزارهای عینی و اجرائی حاکمی  و قدرت عموومی را   ای که به قوه

یار دارد. این قوه آمیخته از دو بخش سیاسی و اداری اسو ؛ بخوش سیاسوی آن،    در اخت

پوردازد.   های بزرم می گیری های کلی را معین و به تصمیم مشی های کالن و خط سیاس 

هوا و اصوول    های متنوع، سیاس  گیری اما این بخش اداری قوه مجریه اس  که با تصمیم

به اعموال و اجوراآت اداری و موادی تبودیل     های گوناگون  عمومی را از مجاری سیستم

کند. این فرایند باید بر مبنای قانون، عقالنیو  و اصوول کلوی حقووق اداری اسوتوار       می

هوای   باشد. در غیر آن حقوق شهروندی افراد و یا عموم موردم دراثنوای اعموال تصومیم    

 عنووان مراجووع تخصصووی  هوای اداری بووه  اداری، پایموال و ضووایع خواهود شوود. دادگوواه  

آورنود.   توجهی را برای دفاع و حمای  از حقوق شهروندان فراهم موی  های قابل ضمان 

ها مشمول حمای  قضوایی از شوهروندان در برابور اعموال خالفو  قوانون        این ضمان 

هوا لطموه وارد نمایود.     هوای اداری اسو  کوه بوه حقووق و منوافع آن       مقامات و سازمان

های شهروندان از مقوررات   توانند به شکای  یهای اداری در بسیاری از کشورها م دادگاه

های غیرقانونی مقاموات و تخلفوات نهادهوای اداری از     حکومتی مغایر با قوانین، تصمیم

قوانین و روندهای متعارف که بوه نقو  حقووق شوهروندی موردم منجور شوده باشود         

هوای   رسیدگی نمایند. فرایند نظارت قضایی توسط این مراجع و رسویدگی بوه شوکای    

های اجرائی مؤثری را از طریق توقف، تعدیل، تغییر، لغو و  هروندان از دول ، ضمان ش

 آورد. های مقامات و نهادها فراهم می یا ابطال تصمیم

گونه که حقوق عمومی به یک حوزه خا  و متفاوت تعلوق دارد؛   بنابراین، همان   

وق عمومی نیز خا  و کننده به دعاوی ناشی از اِعمال حق الزم اس  تا مراجع رسیدگی

متمایز باشند تا بتوانند از حقوق شهروندی مردم در برابر قدرت فایقه دول  دفاع نماید. 
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کوه چتور حاکمیو  قوانون،      های اداری از چنین ظرفیتی برخوردارنود؛ درصوورتی   دادگاه

صورت یکسان در زیر سیطره خود داشته باشود و ایون    زمان دول  و شهروندان را به هم

 طرفی عمل نمایند.    ا استقالل و بیمراجع ب

 گفتار سوم: مسؤولیت پذیری و پاسخگویی دولت در عرضه خدمات عمومی

هوای اداری، مسوؤول سوازی دولو  در راسوتای       یکی از کارکردهای مهم دادگواه   

عرضه خدمات عمومی به شهروندان اس . چیزی که کارآمدی محاکم اداری را در ایون  

هوای اداری؛ ایجواد    دانیم؛ دو وظیفه بنیادی سازمان د. چنانچه میگرار زمینه به نمایش می

خدم  عمومی، ساختار حقوقی اسو  کوه   »نظم عمومی و ارایه خدمات همگانی اس . 

 شود. بنابراین خدم  عمومی چهارعنصر اساسی دارد: وسیله آن نیاز عمومی تأمین می به

 ومی (هدفی که آن فعالی  به دنبال تحقق آن اس  ) منفع  عم -1

 کند )دول  یا سایر نهادهای عمومی( گیری می سازمانی که در مورد آن تصمیم -2

 شود ) استفاده از قدرت عمومی یا قرارداد( وسیله آن محقق می سازوکاری که به -3

   1«اند ) کارمندان دولتی یا اشخا  خصوصی. هایی که درگیر ارایه خدم  آن -4

ن مودیر، مجوری و یوا نواظر عرضوه      عنووا  این عناصر جایگاه محوری دول  را به   

صورت طبیعی میزان مسوؤولی  و   سازد. چنین موقعیتی به خدمات عمومی، مشخ  می

کند. زیرا بدون مسؤولی   پاسخگویی دول  را در قبال عرضه خدمات عمومی محرز می

پریری و پاسخگویی، انجام خدمات عادالنه و مخاطب پریر دشووار و حتوی غیورممکن    

 اس .  

پوریری، برابوری، و    اسوتمرار، انطبواق  »هوایی همچوون؛    عمومی بواارزش  خدمات   

موقوع بوودن و    هایی نظیر کمی ، کیفی ، بوه  شود؛ اما رعای  مؤلفه تعریف می« طرفی بی

                                                           

.13۵هداوند، مهدی، پیشین، ص .  ۵6  
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بخش بودن خدمات عموومی نیوز از اهمیو  خاصوی برخووردار       تر از همه، رضای  مهم

هوای عموومی و    کوه سوازمان  اس . اطمینان از رعای  این معیارها، زمانی ممکن اسو   

کننده خودمات عموومی در قبوال کارکردهایشوان مسوؤول و پاسوخگو        خصوصی عرضه

باشند. مسوؤولی  پوریری و پاسوخگویی دولو  در برابور موردم، از مواصوفات اصولی         

آید؛ بلکه تحقوق   خود به وجود نمی خودی حکمرانی خوب اس . اما حکمرانی خوب به

ظارتی نیرومندی نیاز دارد توا اطمینوان حاصول شوود کوه      این امر به شرایط و ابزارهای ن

 اند. ها به تعهدات اولیه خود در قبال شهروندان، وفادار مانده حکوم 

عنوان یکی از ابزارهای احترام به حقوق شهروندی اس  } که {  پاسخگویی به»    

به بیوان  شود. الزام مقام اداری  صورت غیرمستقیم از اهداف عدال  اداری محسوب می به

شود تا مقام اداری خوود را از مسوؤولی  در قبوال     و مستندسازی تصمیمات موجب می

شهروندان متأثر از تصمیمات مبرا نداند. وقتی مقام اداری خود را از هرگونه مسوؤولیتی  

اش مبورا بدانود، ممکون     گیری در خصو  پاسخگویی و نحوه استدالل حاکم بر تصمیم

ای  نکورده و نهایتوًا حقووق افوراد را بوا اسوتدالل کسوب        های قانونی را رع اس  حریم

دار کند و از ایون رهگورر تووازن میوان منفعو  عموومی و فوردی را         منفع  عام خدشه

نظر جایگاه برتر خوود تصومیم    جای برقراری عدال ، مستبدانه ازنقطه رعای  ننماید و به

انی نهادینوه خواهود   پاسخگویی و مسؤولی  پریری دول  در قبال مردم، زمو    1«بگیرد.

طورف   شد که مضاف بر ابزارهای نظارت پارلمانی واداری، مراجع صالح، مسوتقل و بوی  

هوای اداری،   خصوو  دسوتگاه   هوا و تظلموات موردم از دولو  و بوه      قضایی به شکای 

های اداری به خاطر تخصصوی بوودن و آگواهی از زوایوای فنوی       رسیدگی نمایند. دادگاه

عنوان بهترین و مؤثرترین مراجع در ایون زمینوه تلقوی     اری، بههای اد ها و تصمیم فعالی 

                                                           

 .183کریمي خدیجه، پیشین، ص . ۵7
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شوند. اما رسیدگی در این مراجع وابسته به طرح دعوا اس  و اعمال نظارت دایموی   می

حوال نفوس    هوا ممکون نیسو . بوااین     بر اداره به دلیل استقالل قوه مجریوه از طریوق آن  

هوای   ویی مقاموات و دسوتگاه  ای در راستای پاسوخگ  موجودی  این مراجع، تأثیر سازنده

گرارد. زیرا ترس از کشیده شدن بوه دادگواه، باعوث حوزم و احتیوا        اداری بر جای می

هووا و سوورانجام مسووؤولی  پووریری و پاسووخگویی بیشووتر در   گیووری بیشووتر در تصوومیم

 گردد. های عمومی می سازمان

ون خودمات  اند. چو  ها و منافع مردم صورت عام حافظ حقوق، آزادی ها به دادگاه    

خصوو    عمومی در راستای تحقق منفع  عمومی قرار دارند؛ بنامً نقش این مراجع بوه 

های اداری در جه  حراس  از  این منافع، برجسته و اثرگرار اس . تأثیرگوراری   دادگاه

 شود: صورت فشرده بیان می بررسی اس  که به های گوناگون، قابل محاکم اداری از جنبه

های اداری جه  اطمینان از انطبواق مقوررات و لووایح     دادگاهنظارت قضایی  -1   

اداری مرتبط به خدمات عمومی با قوانین مربو  که در اثر شکای  شوهروندان صوورت   

 گردد. های اداری می گیرد؛ سبب مسؤولی  پریری بیشتر در میان مقامات و دستگاه می

هوای   ششکای  شهروندان و اشخا  حقووق خصوصوی از عودم رعایو  ارز     -2

طرفوی اداره و یوا اعموال تبعوی  و نوابرابری در برابور        خصو  بی خدمات عمومی به

مخاطبان ازلحاظ رسانش، گستره پوشش و یوا چیسوتی خودمات، بوه پاسوخگویی اداره      

شوود. بورای پیشوگیری از پاسوخگویی در      هوای اداری منجور موی    عمومی در نزد دادگاه

شووند توا میوزان پاسوخگویی و      ری مجبوور موی  های ادا ها، مقامات و دستگاه برابردادگاه

 کنندگان خدمات افزایش دهند. شان را در برابر استفاده مسؤولی  پریری

اداره تنها نسب  به اقدامات و اجراآت خود مسؤول نیس ؛ بلکه خودداری از  -3  

هایی کوه باعوث انتظوارات مشوروع      ها و سیاس  ها، اعالم تطبیق و یا عدم تطبیق تصمیم

هوای اداری،   و  در مورد خدمات عمومی در میان شهروندان شده، نیز در دادگاهخص به
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قابل بازپرس و رسیدگی اس . زیرا این انتظارات ممکون اسو ، باعوث آغواز اقودامات      

ای کوه تغییور    گونه ها توسط شهروندان گردیده باشد؛ به مادی و غیرمادی و صرف هزینه

اصل انتظارات مشروع در زمینه حقوق جواری   ها زیانبار باشد. رعای  در وضع برای آن

موثالً اگور یوک روش    »کارکنان نیز مطابق آرام دیوان اتحادیه اروپا، تبعاتی در پوی دارد.  

اجرائی برای مدتی به کار گرفته شود که متضمن پرداخ  بیشتری بورای کارکنوان یوک    

نگوارد قطعواً   سازمان باشد و پس از مدتی قانونی وضع گردد کوه ایون روش را نادیوده ا   

توانود قووانین موؤخر را ابطوال      خالف انتظار معقول بوده و مرجع قضایی و یا ناظر موی 

   1«نماید.

های اداری به ایون اصول باعوث مسوؤولی  پوریری بیشوتر مقاموات و         توجه دادگاه

هوا و   هوا و یوا تغییور در روش    گردد؛ زیرا در هنگوام اتخواذ تصومیم    نهادهای عمومی می

 گیرند. ارات مشروع را در نظر میقوانین، اصل انتظ

اصول انتظووارات مشوروع در قووانون اجوراآت اداری افغانسووتان نیوز بووه رسوومی         

   2شده اس . شناخته

های قضایی الزمی را جه  پاسخگویی و مسوؤولی    های اداری ضمان  دادگاه -4

هووای خوودمات عمووومی در زمینووه عرضووه و ارایووه خوودمات  پووریری دولوو  و سووازمان

شود  ها سبب می نمایند. این ضمان  ش و جلوگیری از فساد اداری، فراهم میبخ رضای 

توری را در   های مؤثر و مسئوالنه ها و برنامه خصو  قوه مجریه، استراتژی که دول  و به

 این زمینه طرح و اجرا نماید.  

 

                                                           

  .14( انتظارهای مشروع در حقوق اداری، ترجمه: احمد رنجبر، تهران: نشر میزان، صفحه 1387ن برک، سورن )شو. ۵8

  .  10قانون اجراآت اداری افغانستان، ماده . ۵9
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 گفتار چهارم: تحقق عدالت اداری در دعاوی حقوق عمومی

قرار دارد. از این  1«عدال  اداری»اری در جه  تحقق های اد بنیادی دادگاههدف    

توانود،   باب  نقش این مراجع در صورت بر خورداری از کارایی و کارآمدی مطلوب موی 

سوازد،   های اداری را بیشوتر برجسوته موی    مالحظه باشد. آنچه نقش دادگاه اثرگرار و قابل

میوان جووانبی    رسیدگی به موضوعات متفاوت ) دعاوی حقووق عموومی ( و قضواوت    

شودت ناهمسوان و نامتعوادل، صوورت      نابرابر ) دول  و فرد( اسو  کوه در بسوتری بوه    

سوی آن، اشخا  برخوردار از امتیوازات قودرت عموومی و     گیرد؛ بستری که در یک می

در سوی دیگرش، اشخا  حقوق خصوصی فاقد قدرت، قرار دارند. بوه عبواره دیگور،    

بوران اسو .    حقووق و منوافع فرمانروایوان و فرموان     های اداری، قضاوت میان کار دادگاه

دسترسی به عدال  در یک چنین بستری به نهادهای مستقل و متناسبی نیاز دارد توا ایون   

های اداری برای دسوتیابی بوه    عدم تعادل را در ترازی معقول و عادالنه قرار دهند. دادگاه

 اند. چنین هدفی طراحی و ایجاد گردیده

هوای اداری در زمینوه رسویدن بوه      کارآمدی و اثربخشی دادگاهبرای توضیح و درک 

عدال  اداری ابتدا الزم اس ، تعریفی از مفهوم عدال  و عدال  اداری داشوته باشویم و   

سپس به نقش این مراجع در راستای تحقق عدال  اداری از مجرای رسیدگی به دعواوی  

در شوئون مختلوف حیوات     حقوق عمومی بپردازیم. باوجود کاربرد فراوان واژه عودال  

بشری از دوران باستان تا امروز، هنوز تعریف جامع و مورد اتفاقی از آن وجوود نودارد.   

هوای   زیرا این واژه نظر به زمان و مکان و میزان درک و آگاهی جوامع و چگونگی نظوام 

گیورد.   هوا، معنوا و مفهووم متفواوتی موی      فرهنگی، سیاسی، مرهبی و حقوقی حاکم بر آن
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ین عدال  امری مبهم و نسبی اس  و یک تعریف واحود از آن وجوود نودارد. اموا     بنابرا

تووان گفو ؛ عودال  عبوارت از برابوری افوراد و اشوخا  دارای         ازلحاظ حقووقی موی  

هوای   ها و حاالت مشابه در مقابل اوامر و نواهی قوانون و موجودیو  ضومان     موقعی 

ه تعبیر دیگر، عدال  عبارت اسو   الزم برای شناسایی، پاسداری، اثبات و اجرای حق. ب

ها و منافع متضاد و متنووع در   از ایجاد تعادل، تناسب و رابطه معقول و متعارف میان حق

 طرف.  یک بستر حقوقی مشروع و بی

توان از عدال  طبیعی، عدال  حقووقی،   عدال  انواع مختلفی دارد که ازجمله می   

ای،  دال  اجتمواعی، عودال  توسوعه   عدال  قضایی، عدال  جزایی، عدال  سیاسوی، عو  

عدال  معاوضی، عدال  توزیعی، عدال  بروکراتیک ... و عدال  اداری، یادکرد. عدال  

هوای سیاسوی و    موردبحث ما، عدال  اداری اس ، کوه در اجرائوی تورین سوامانه نظوام     

یابود و تحقوق آن نیازمنود     حقوقی و در بستر مناسبات و تعامل فرد با دولو ، معنوا موی   

 تیبات و تدابیر ویژه حقوقی و نهادی اس .  تر

کوه   عدال  اداری عبارت از برقراری توازن میان منوافع عموومی و فوردی وقتوی    »   

گیوری   نماید یا افراد با یکدیگر در هنگام تصومیم  دول  در راستای منفع  عام عمل می

   1«اداره و امکان برگرداندن تعادل در صورت خطای اداره.

خود بوه دو نووع عودال  اداری مواهوی و عودال  اداری شوکلی       عدال  اداری    

گوراری و   شود. عدال  اداری ماهوی یا پیشگیرانه مربو  به مرحله قانون بندی می تقسیم

گورار بایود پیشواپیش نووعی      های اداری اس . در زمان وضع قوانین، قانون گیری تصمیم

نظر داشته باشد تا دول   تعادل و تناسب را میان حقوق و منافع عمومی و خصوصی در

در زمان اعمال حاکمی  و اجرای منافع عام به خودسری و ستمگری متوسل نشود. اموا  

                                                           

.97کریمي، خدیجه، پیشین، ص .  61  
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هوای   خصوو  دادگواه   ها به عدال  اداری صوری و شکلی ) عدال  پیگیرانه( در دادگاه

هوا و اعموال اداره توسوط افوراد و      یابد. و آن زمانی اسو  کوه از تصومیم    اداری معنا می

شود و این مراجع با کاربرد  های مربو  شکای  می قوق خصوصی در دادگاهاشخا  ح

هوای   های خا  دادرسی و بر اساس قوانین، اصول عوام حقووق اداری و یوا رویوه     آیین

 نمایند.   ها رسیدگی می شده نسب  به آن قضایی تثبی 

چنود  کارآمدی محاکم اداری در راستای برقراری عدال  اداری در افغانسوتان از      

 توجه باشد: تواند قابل جه  می

های اداری برقراری تعادل و آشتی میوان حقووق و منوافع     هدف نهایی دادگاه -1   

عمومی و خصوصی اسو . برقوراری تعوادل در ایون زمینوه، زموانی ممکون اسو  کوه          

های اداری، توسط یک مرجع صالح، جبوران   های فرد در دعوا با دول  و دستگاه ناتوانی

ایی قاضوی اداری در امور دادرسوی و اشوتراک فعوال او در تحقیوق و کشوف        گردد. پوی

های مورد شکای ، نقوش مهموی در    حقیق  و دسترسی به اسناد اداری مرتبط به تصمیم

تورین وجوه    گرارد. این امر مهوم  ، میان فرد و دول  بر جای می1«ها برابری سالح»ایجاد 

دفواع از حقووق افوراد و شوهروندان در     های اداری اس ، که در راستای  کارآمدی دادگاه

 شود. برابر دول  و تحقق عدال  اداری، مؤثر واقع می

حقوق و منافع فردی در افغانستان همواره زیر شعاع منوافع عموومی قورار دارد.     -2

خصو  درجایی که دول  با اعمال عمل حاکمیتی در راستای تحقق منافع عوام قودم    به

گردد. مثالً با تمدید خطو  برق از مرزهای  نق  می گرارد، حقوق شهروندان اغلب می

هوای   های زراعتی و ملکی  شمال و شمال خاوری به مرکز کشور، که اکثراً از میان زمین

شده اس ؛ ازجمله تأثیرات سوم جریوان   ها تحمیل های زیادی بر آن گررد، زیان مردم می

اما دول  تا حوال بورای جبوران     های زراعتی. برق بر سالمتی افراد و قطع انتفاع از زمین
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بخوش   این خسارات، اقدامی نکرده اس . اگر اقدامی هم صورت بگیرد، کافی و رضای 

های اداری در کشور، کارآمدی بیشتری در این راستا بوه   نیس . در صورت ایجاد دادگاه

شده و اختصاصوی   عنوان مراجع شناخته های اداری به آید. زیرا رسیدگی دادگاه وجود می

گونه موضوعات، تأثیرگراری بیشتری دارد. این امر باعث رسیدگی موؤثر و   نسب  به این

گردد. ایجواد رضوای  بیشوتر در کسوب      درنتیجه اقناع و رضای  بیشتر زیان دیدگان می

 نماید. حق، کارآمدی این مراجع را در راستای برقراری عدال  اداری محرز می

و تجربه الزموی در زمینوه حقووق اداری،    ها و قضات اداری، تخص   دادگاه -3   

دارنود.   های قضایی مرتبط به دعاوی حقوق عموومی  علوم مدیری ، قوانین اداری و رویه

ای مودیری  شوود و آشونایی     صوورت آگاهانوه   شود که جریان دعوا به این امر باعث می

ز حقیق  ها و ترفندهای اداری، سبب انحراف دعوا و یا فرار ا وفن نماینده دول  با فوت

گردد. در صورت نبود این تجربه، طرف دول  با اتکا به ابزارهای زبانی مودیریتی و   نمی

 های پیچیده، دعوا را به نفع خود، ختم خواهد کرد. توسل به استدالل

خوود، یوک فرهنوگ دادگواهی جدیود را خلوق        خوودی  های اداری بوه  دادگاه -4   

سنتی دول  و حکام را زیر پرسوش قورار   نمایند. نهادینه شدن این فرهنگ، مصونی   می

یابند تا برای دفاع از حقووق بنیوادین و    دهد. و درنتیجه افراد و شهروندان جرئ  می می

هوای اداری   هوای دولو  و مقاموات آن در دادگواه     منافع مشروع خود در برابر ستمگری

دسوی   تواننود، ق  مدار، می شکای  نمایند. این مراجع در صورت موجودی  دول  قانون

های مساعدی را برای  ها را به چالش بکشند و زمینه و مسؤولی  ناپریری تاریخی دول 

 برقراری عدال  اداری در افغانستان، فراهم نمایند.  
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 های اداری و حکمرانی خوب گفتار پنجم: دادگاه

گیوری جامعوه انسوانی دارد. اموا      ای به عمر شکل حکمرانی به معنای عام، پیشینه   

هوای جدیود سیاسوی، اقتصوادی و حقووقی اسو  کوه از         از پدیوده  1«انی خوبحکمر»

ویوژه   ای کشورهای غربی و حوزه شمال بورای حووزه جنووب بوه     های توسعه الگوسازی

کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی اتحاد شووروی منشوام گرفتوه اسو . هرچنود      

هوای   بسیاری از نظامهای حکمرانی خوب پیش از آن نیز در  ترین شاخ  برخی از مهم

دموکراتیک و مبتنی بور قوانون وجوود داشوته اسو . در دنیوای پسوا شووروی، الگووی          

ای شمال، الگویی مسولط اسو  و بایود کشوورهای دیگور از آن پیوروی نماینود.         توسعه

مانوده،   های کشورهای پیشرفته در کشورهای پس گراری ها و سرمایه مضاف بر آن، کمک

ی هوای حکمرانوی خووب و بسترسوازی سوازی سیاسوی و       مشرو  به رعای  معیارهوا 

هوا اسو . حکمرانوی خووب بوا توسوعه        گراری ها و سرمایه اقتصادی برای جرب کمک

های توسعه، پیوندی تنگاتنگ دارد، ولی اثربخشی آن وابسوته بوه    دموکراتیک و استراتژی

 های اقتصادی، حقوقی واداری کشوورها اسو  کوه تحقوق آن را عینیو       چگونگی نظام

 بخشند.   می

هرچند نسب  به اهداف کشورهای غربی از طورح معیارهوای حکمرانوی خووب        

تواند بوه برابوری    های متفاوتی وجود دارد؛ معهرا رعای  این معیارها در عمل می دیدگاه

های توسعه و سرانجام به تحقوق   و مشارک  شهروندان در فرایندهای حکمرانی و برنامه

 نماید. عدال  بیشتر در جامعه کمک

آیود؛   ای؛ چه ساده چه پیچیده، نووعی اقتودار بوه وجوود موی      در هسته هر جامعه   

دهود.   ها و ابزارهای حکمرانی سامان موی  اقتداری که نظم آن جامعه را با استفاده از مقام
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اما دول ، مقام رسمی حکمرانی اس  که با برخوورداری از قودرت حواکمیتی، آنورا بور      

 ماید.ن اتباع کشور، اعمال می

تعاریف گوناگونی از حکمرانی صورت گرفته اس ؛ اما ایون پدیوده بیشوتر بوا          

یابد. اما حکمرانی  ها مفهوم می گیری و اجرای تصمیم حکم و اقتدار و صالحی  تصمیم

عنووان یکوی از نهادهوای     بانک جهانی بوه »شود.  خوب اغلب با معیارهای آن تعریف می

منتشور نمووده اسو ، بورای اولوین بوار        1989ه در سوال  المللی معتبر در گزارشی ک بین

اعتمواد و   عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظوام قضوایی قابول    حکمرانی خوب را به

 نظام اداری پاسخگو تعریف نموده اس .

( حکمرانی را هموان اعموال قودرت    UNDPبرنامه توسعه سازمان ملل متحد )    

دانود. حکمرانوی    امور کشور در همه سطوح می سیاسی، اقتصادی واداری برای مدیری 

خوب بر اساس تعریف این نهاد شوامل مکوانیزم هوا، فراینودها و نهادهوایی اسو  کوه        

ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقووق قوانونی    ها شهروندان، گروه واسطه آن به

   1«کنند. تعدیل می سازند و تفاوتشان را کنند و تعهداتشان را برآورده می خود را اجرا می

حکمرانی خوب هش  مشخصه اصلی دارد: مشارکتی، اجماع محور، مسؤولی  »   

گیر و پیرو حکوم  قوانون. ایون    پریر، شفاف، پاسخگو، اثربخش و کارا، منصفانه و همه

هوای   شود که فساد به حداقل ممکن کواهش یابود، دیودگاه    شکل از حکمرانی، باعث می

گیری شنیده شوود و   پریر در تصمیم شده و صدای اقشار آسیب حساب آورده ها به اقلی 

   2«به نیازهای حال و آینده جامعه پاسخ گفته شود.

                                                           

( حکمراني خوب و نقش دولت، نشریه فرهنگ مدیریت، شماره 1382) اهلل رحمتزاده، فتاح و قلي پور،  یفشر. 64

  .97اول، سال چهارم، صفحه 

 22، ص 206( حکمراني خوب چیست، ترجمه: یحیي کمالي، نشریه تدبیر، شماره 1388) 

www.unescap.org6۵ . 
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پیوسته و مشترک دول ، بخش خصوصوی   هم هرچند حکمرانی خوب در بستر به   

یابد. اما با در نظر داش ، مفهوم حکمرانوی، حکمرانوی خووب و     و جامعه مدنی معنا می

گیوری و   توانیم که دول  مرجع اصولی تصومیم   این دو ارایه شد؛ گفته می تعاریفی که از

ها، در مقام حاکمی  و قدرت عمومی اسو . بنوابراین، طورح معیارهوای      اجرای تصمیم

های اجرائی کارآمد در راستای مهوار   تواند، موجد ضمان  تنهایی نمی حکمرانی خوب به

نهادها و مراجع خاصی بر چگوونگی  قدرت و تحقق عدال  در جامعه باشد. مگر اینکه 

ها نظوارت کننود. بنوابراین دولو  بایود از کوارایی قضوایی         ها و نحوه اجرای آن تصمیم

واداری الزم برخوردار باشد تا معیارهای حکمرانی خووب را در بطون خوود رعایو  و     

 حمای  نماید.  

ه در های عموومی بوه دالیلوی کو     های قضایی سنتی و دادگاه واضح اس  که نظام   

هوا و   تفصیل روی آن بحث شد، ازجمله؛ گستردگی و پیچیدگی فعالیو   مباحث قبلی به

هوای   های عمومی و دسوتگاه  های سازمان مناسبات دول ، قادر به نظارت مؤثر بر تصمیم

هوای اداری در راسوتای رعایو  و     اداری نیستند. به ایون خواطر نقوش نظوارتی دادگواه     

ب توسط دول  و دسوتگاه اجرائوی آن، برجسوته و    پاسداری از معیارهای حکمرانی خو

ای دوسوویه و   هوای اداری، از مجورای رابطوه    توجه اس . حکمرانی خوب و دادگاه قابل

گرارند؛ در محور این رابطه، عدال  اجتماعی و توسعه پایدارِ  متقابل بر یکدیگر تأثیر می

حووری و عودال    های مشارک ، مسؤولی  پریری، پاسخگویی، قانون م مبتنی بر ارزش

 قضایی قرار دارد. 

هایی اس  که دول  و دسوتگاه اداری و اجرائوی    معیارهای حکمرانی خوب همان  

ها را نادیده انگاشته و با انحراف از  گیری و اجراآت، ممکن اس  آن آن، دراثنای تصمیم

های شهروندان را ضوایع نماینود. درسو  در     قوانین و حدود اختیارات، حقوق و آزادی

عنوان نهادهوای تخصصوی نظوارت بور اعموال       های اداری به جاس  که پای دادگاه مینه

شوود. و   اداری و مراجع رسیدگی به دعاوی حقوق عمومی به قضایای مربو  کشیده می
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ها را رفع و حقووق   های دادرسی اختصاصی و کارامد، اختالف این نهادها با کاربرد آیین

 دهند.   سوی نوعی آشتی و تعادل سوق می بهمتضاد و نامتعادل دول  و افراد را 

هوای   موارد نق  هر  یک از هش  شواخ  حکمرانوی خووب توسوط سوازمان       

هوای اداری، مطورح گوردد. زیورا      تواند در دادگاه های اداری دول ، می عمومی و دستگاه

ها و تظلمات شهروندان و اشخا  حقوق خصوصی از  ها، اعتراض رسیدگی به شکای 

 گیرد.  ای در این مراجع، صورت می صورت اختصاصی و حرفه ها به ستگاهاعمال این د

محوواکم اداری در جهوو  پاسووداری از رعایوو  معیارهووای حکمرانووی خوووب از     

ظرفی  و کارایی بیشتری برخوردارند. زیرا بخش عمده فلسفه وجودی این مراجوع بور   

اد تقارن و هم سنگی طرفانه از حقوق و منافع عمومی و خصوصی و ایج اساس دفاع بی

های اداری، از کارآمدی و اثربخشی بیشوتری   ها، استوار اس . بنابراین دادگاه در میان آن

هووای حکوموو  قووانون  در راسووتای حمایوو  از معیارهووای حکمرانووی خوووب  و ارزش

هوای بنیوادین بشوری     برخوردارند. محاکم اداری حامی و پشتیبان بخش مهموی از حوق  

ها از معیارهای حکمرانی خوب وابسوته اسو .    به پیروی دول ها  اس ؛ تحقق این حق

 تواند به عدال  و توسعه پایدار در کشور، کمک نماید.    حفظ این رابطه می

 گیری نتیجه

ها و نهادهای انسانی در نفس خود، واجد هیچ نوع ارزش ذاتی و یوا جایگواه    نظام  

، نیسوتند. ایون نهادهوا بوه خواطر آن      ناپریر نماید ها را اجتناب قدسی که تداوم و بقام آن

ها، نظم زندگی در بهترین شکل ممکن، برقورار بمانود و    گیرند تا از مجرای آن شکل می

ترین بسترها برای حفظ حیثی  و آزادی، توسعه حقوق، تأمین منافع و گسوترش   مناسب

هیچ نظوامی   ها برای نهادها. ها اس ؛ نه انسان رفاه انسان فراهم گردد. نهادها برای انسان

تواند با تحجر و اصرار بر ابقام ساختارهای ثاب ، کارایی و کارآمدی خوود را بورای    نمی

های متغیر و همسویی بوا   های موجود برای سازگاری با محیط همیشه، حفظ نماید. نظام
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شوند و خود را با شرایط  صورت متداوم، دگرگون می باورها و نیازهای جدید انسانی، به

 های حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. دهند. نظام یتازه وفق م

هوا بوا در نظور داشو       هوای آن  های قضایی کشورها و ساختار دادگواه  بنابراین نظام

تدریج توسعه و تکامل یابند. نظام محاکم افغانسوتان   الزامات و ایجابات جدید بایستی به

و قابلی  آن برای پاسوخگویی بوه تحووالت    نیز نیازمند تغییرات بنیادی اس  تا ظرفی  

جدید افزایش یابد. برای تحقق این تغییرات الزم اس  تا قبل از تعدیل قوانون اساسوی،   

ای از محاکم عموومی در سوه سوطح بودوی،      محاکم اداری در سلسله مستقل و جداگانه

هوای   استینافی و فرجامی در بطن قوه قضائیه شکل بگیرند. اموا بوا مسواعد شودن زمینوه     

 ای تغییر یابد.   صورت ریشه تعدیل قانون اساسی الزم اس  تا نظام محاکم افغانستان به

در این پژوهش دریافتیم کوه محواکم اداری از کوارایی و کارآمودی بیشوتری در          

راستای تحقوق عودال  در دعواوی حقووق عموومی و مهوار قودرت فزاینوده دولو  و          

 های اداری آن برخوردارند. دستگاه

ای بوه   ها و افزایش حوزه مداخالت دول ؛ ظهور پدیوده  گسترش دامنه فعالی      

نام شهروند، آگاهی مردم از حقوق و منوافع مشروعشوان و بوروز اختالفوات گونواگون،      

پیچیده و تخصصی میان شهروندان، افوراد و اشوخا  حقووق خصوصوی بوا دولو  و       

هوای   مسوتقل و جداگانوه دادگواه    های اداری در افغانستان، مستلزم ایجاد سلسوله  دستگاه

اداری در بطن قوه قضائیه افغانستان اس . زیرا ساختارهای قضایی موجود از تخصو   

و ظرفی  الزم برای رسیدگی به دعاوی اداری برخوردار نیستند. در صورت تداوم ایون  

وضع، عدال  قربانی ساختارها خواهد شد. ساختارهایی که بوه علو  کنودی، انفعوال و     

های کمتوری   ای که بایستی با سرع  بیشتر و هزینه ناپریری، قادر به حل دعاوی انعطاف

های اداری با توجه به میوزان کوارایی و کارآمودی     وفصل شوند، نیستند. ایجاد دادگاه حل

توانود تغییور مثبتوی در ایون      تفصیل روی آن بحث شد؛ می ها که در مباحث مربو  به آن

 راستا ایجاد نماید. 
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اداری، حقوووقی پویوا، متحووول و نسووبتاً نامودون اسوو  کوه بووا حقوووق     حقووق      

خصوصی فرق دارد؛ دعاوی حقوق عمومی نیوز آشوکارا از دعواوی حقووق خصوصوی      

این حوزه نیز به مراجع جداگانه و تخصصی  شود. بنابراین، رسیدگی به دعاوی متمایز می

گی، نقوش مهموی را   و قضات متخص  نیاز دارد تا با مشارک  فعال در تحقیق و رسید

در جه  برقراری تعادل میان منافع عمومی و منافع خصوصی و ایجاد عدال  اداری در 

 کشور ایفام نمایند.

وجود، تحقق عدال  اداری در کشور، تنها وابسوته بوه موجودیو  قووانین،      بااین    

ایود در  ها و ساختارهای کارامد و سازگار با الزامات دموکراسی نیس . عدال  اول ب نظام

هوا بوه    وجدان و باور مسئوالن وکوارگزان سیاسوی واداری کشوور نهادینوه شوود توا آن      

حکوم  قانون و فرهنگ عادالنه حکمرانی گردن نهند؛ و مردم نیز از قودرت و انسوجام   

تووان از کوارایی انوواع     الزم برای گرفتن حق خود از دول  برخوردار باشند. آنگواه موی  

هوای اداری در   یی بور اعموال اداری و نقوش مهوم دادگواه     ها ازجمله نظارت قضا نظارت

 های اداری، سخن گف . راستای مسؤول سازی مقامات و دستگاه

 پیشنهادها  

، ارایه پیشنهاد برای ایجاد تغییر بنیادی و تجربه محور در ساختار محاکم افغانستان  

ان علووم  گیری یک گروه پژوهشی متشکل از قضات، حقوقودانان و نخبگو   نیازمند شکل

هوای حقووقی و    جانبوه در نظوام   اداری اس  که با انجام مطالعات تطبیقوی ژرف و هموه  

هوای   ها و الزاموات ملوی؛ زمینوه    ها با نیازها، ظرفی  قضایی کشورها و انطباق تجارب آن

سوی یک نظام دادرسی اداری کارآ و اثربخش را هموار نمایند. هر  گرار از نظام سنتی به

هوای   کواری  ر ناشیانه در این زمینه، ما را همچنوان در دور باطول دسو    نوع تقلید و تغیی

ها و ساختارهای قضایی واداری کشور نگه خواهد داشو .   ناآگاهانه و غیرعلمی در نظام
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های بزرگی ضایع خواهد شد؛ بلکوه نووعی بودبینی و     تنها  هزینه و با تداوم این روش نه

 های تغییر نیز به وجود خواهد آمد. تژیها و استرا ناامیدی عمومی نسب  به برنامه

تواند؛ گشایشی باشود بورای آغواز مطالعوات بیشوتر بور روی        پژوهش حاضر می   

المللوی، جهو  گوزینش و انتخواب بهتورین و       ها در مسوتوای بوین   های معتبردادگاه نظام

ها و ساختارهای سازگار با بسترهای حقوقی، اداری و اقتصادی کشوور.   مؤثرترین تجربه

وجود در پایان این تحقیق، پیشنهادهایی را برای کمک به فرایند تغییر در این زمینوه   ااینب

 نماییم.   مطرح می

گیرنود؛ یوک، مرحلوه پویش از تعودیل       این پیشنهادها دو مرحله تغییر را در برمی   

هوا در قوانون اساسوی، جهو       قانون اساسی. دو، پیشنهادهایی برای تعدیل نظوام دادگواه  

برای تغییرات اساسی در نظام محاکم کشور که مشومول مرحلوه دوم تحوول     بسترسازی

 اس :

 پیشنهادها برای تغییر درون ساختاری در نظام کنونی محاکم

مشمول قووانین مواهوی و شوکلی و اصوول      تدوین مجموعه قوانین اداری؛ -1   

ین محاکمات اداری ) آیین دادرسوی اداری( در یوک کوود واحود. بوا تجمیوع ایون قووان        

شود؛ از  مند می های عمومی، منسجم و قانون های سازمان طرف ساختارها و تصمیم ازیک

جانب دیگر منبع واحد و معتبری برای رسیدگی به دعواوی اداری در محواکم و مراجوع    

 آید.   های ویژه اداری ( به وجود می ویژه ) دادگاه

ر درون سواختاری در  تغییر در این مرحله یک تغییو  تغییر در ساختار محاکم؛ -۲  

ویوژه نظوام    هوای تلفیقوی بوه    بورداری از نظوام   بطن خود قوه قضائیه اس  که باید با بهره

هوای اداری در یوک خوط     قضایی آلمان، صورت گیرد. بر اسواس ایون سیسوتم، دادگواه    

مراتبی جداگانه و مستقل از محاکم عمومی، اما در چارچوب قووه قضوائیه ایجواد     سلسله

والی  و  34های اداری به  س این پیشنهاد، افغانستان ازلحاظ مقر دادگاهشوند. بر اسا می
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شود: در گام نخس   باید در هر والی  یک دادگاه اداری بودوی   هف  منطقه تقسیم می

و در هر منطقه یک دادگاه استیناف اداری متشکل از شعبات تخصصوی موردنیواز ایجواد    

عودال  اداری در چوارچوب سوتره     گردد؛ و در سطح فرجامی بایود یوک دیووان عوالی    

محکمه در نظر گرفته شود. با نهادینه شدن فرهنگ رسیدگی به دعاوی اداری و افوزایش  

 تواند در سطح ولسوالی ها و شهرها گسترش یابد. ها، این تشکیل می شکای 

ایجواد و توسوعه مراجوع شوبه قضوایی )       هـای ویـ ه اداری؛   توسعه دادگاه -۳   

هووا و  اداری( در چووارچوب قوووه مجریووه و مسووتقل از وزارت هووای اختصاصووی دادگوواه

تورین راهکوار، بورای     هزینوه  تورین و کوم   های عمومی طرف دعوا؛ بهترین، آسوان  سازمان

هوای   های اداری اس . این نهادها با در نظر داش  ویژگی رسیدگی به دعاوی و اعتراض

ارآمودی بیشوتری   هوا، از کوارایی و ک   تخصصی دعاوی اداری و نیاز بوه حول فووری آن   

 برخوردارند.

هوای   این نهادها باید بر مبنای قانون شوکل بگیرنود و بور اسواس اصوول و آیوین         

 اختصاصی دادرسی عمل نمایند.

ترجمه مستقیم متون قوانونی کشوورهای دیگور بورای     الگوبرداری محتوایی؛  -4   

غیرعلمی و  نوا  شده، یک روش  انجام تغییرات که در افغانستان حاال به یک سن  تبدیل

های دیگران بایود گزینشوی محتووایی، آگاهانوه و متکوی بوه        مؤثر اس . گزینش از نظام

مطالعات تطبیقی باشد. به تعبیر دیگر هر نووع الگووبرداری در ایون زمینوه بایود پوس از       

بسترسازی فرهنگی و سازمانی صورت بگیرد و هور نووع الگوویی بایسوتی سوازگار بوا        

 های داخلی باشد.   قابل انطباق با محیطها و نیازها و  ظرفی 

دادرسان و مستشاران محاکم اداری ازلحاظ تجربه و جذب قضات متخصص؛  -5 

اند. برای رعای  معیارهوای تخصصوی و    های عمومی متفاوت تخص  از قضات دادگاه

افزایش کمی  و کیفی  رسیدگی در این مراجع، قضات اداری باید از میوان متخصصوان   
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لوم اداری و آشنا به حقوق اداری و اصوول دادرسوی و قضواوت اسوتخدام     مدیری  و ع

 شوند.

دادگواه اداری بایود از اصوول محاکمواتی سواده و       هـای شـکلی سـاده؛    آیین -6 

فرایندهای کوتاه و آسان پیروی نمایند. زیرا اطاله جریان دادرسی و توأخیر در رسویدگی   

نش خدمات عمومی و ایجاد خسواره  به دعاوی اداری باعث اخالل در نظم اداری و رسا

 به جوانب دعوا خواهد شد.

های اداری باید از استقالل و جایگاه قابل اعتباری  دادگاه  طرفی؛ استقالل و بی -7 

طرفوی کامول و    برخوردار باشند تا در رسیدگی به دعاوی میان دول  و شهروندان با بی

 نمایند.  های سیاسی و حاکمتی عمل  بیرون از حوزه تأثیرگراری

 نظام قضایی کشور در قانون اساسی پیشنهاد برای تعدیل مواد مرتبط به

هر نوع تغییر درون ساختاری در قوه قضائیه جه  افزایش تأثیر نظوارت قضوایی     

بر اعمال اداری و پاسداری از حقوق و منافع شوهروندان در برابور قودرت عموومی، بوه      

عموومی افغانسوتان هموواره بوا نووعی       نتوایج مطلووب نخواهود انجامیود؛ زیورا محواکم      

ها و مظالم قووه مجریوه در    ها، خودکامگی شکنی کاری و اغماض نسب  به قانون محافظه

اند. کنترول قوه مجریه و مهار قدرت رو به گسوترش آن، مسوتلزم    برابر مردم، عمل کرده

حی  جانبه اس . با توجه به سیاس  قضایی دول  و صال نظارت قضایی نیرومند و همه

 اعمالی قوه قضائیه، تحقق چنین هدفی در حال حاضر، دشوار اس .  

چنانچه در مباحث پیشین اشواره شود؛ حقووق اداری و در کول حقووق عموومی         

های تطبیق، آشکارا از حقوق خصوصی متفاوت  ازلحاظ موضوع، ماهی ، قلمرو و حوزه

شوود   ر و نیرومندتر موی ت اس . گرشته از آن بخش اداری قوه مجریه روز تا روز گسترده

های اداری، جایگاه قووه چهوارم را در نظوام کشوورها      شود؛ دستگاه تا جایی که گفته می

هوای مورتبط حووزه     کننده به دعاوی و شکای  اند. بنابراین نهادهای رسیدگی احراز کرده
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های اداری باید از چنان تفاوت و قدرتی برخووردار باشوند توا     حقوق عمومی و دستگاه

های برقراری عودال  اداری را در   ها را مهار و زمینه ند قدرت روزافزون این دستگاهبتوان

کشور فراهم نمایند. برای تغییر بنیادی در ایون زمینوه، افغانسوتان بایود بوا تعودیل موواد        

 ها را، رسمی  بخشد: مربو  در قانون اساسی الگوی خاصی از نظام دوگانه دادگاه

؛ برای تحقق این امر در زموان  ها نظام دوگانه دادگاهپیروی مجدد از رویکرد  -1  

تعدیل قوانون اساسوی، بایود احکوام مورتبط در فصول قضوا تعودیل و نظوام دوگانوه و           

 ها مشروعی  یابد. شده دادگاه تقسیم

یک شورای دولتوی متشوکل از دو بخوش مشوورتی و     ایجاد شورای دولتی؛  -۲  

هوای اداری، شوکل    هوا و دسوتگاه   رتقضایی، در چارچوب حکوم ؛ اما مسوتقل از وزا 

مراتب محاکم اداری قرار داشته باشد. اعضوای   بگیرد. شورای دولتی باید در رأس سلسله

جمهور و تأییود ولسوی جرگوه ) مجلوس نماینودگان (       این شورا، باید به انتخاب رئیس

و استخدام شوند. این ساختار باید سه مرحله بدوی ) ماهوی (، اسوتینافی ) پژوهشوی (   

فرجوامی ) رسویدگی شوکلی در شوورای دولتوی ( را در بربگیورد. حجوم تشوکیالت و          

اعضای قضایی واداری محاکم اداری در هر سه سوطح، بایود مطوابق بوه حجوم دعواوی       

 اداری و نیازهای نظارت بر اعمال اداری باشد.

تمام لوایح قانونی مرتبط به حقوق عمومی مقررات گذاری و تسوید قوانین؛  -۳  

ید در شورای دولتی ترتیب و جه  تصویب به شورای ملی فرسوتاده شوود. همچنوان    با

های اداری و اجرائی قوه مجریه و نظارت بر انطباق  صالحی  مقررات گراری در عرصه

مقررات با قوانین مربو  به این نهاد سپرده شود. با تحقق این امر، تمام نهادهایی کوه در  

 تشکیالت شورای دولتی ادغام و استحاله شوند. اند باید در ها فعال این زمینه

ایجاد محاکم اداری مسوتلزم تصوویب قوانون     محاکم اداری و مناب  قضاوت؛ -4  

عام اداری اس  تا بر مبنام آن نسب  بوه قضوایای حقووق عموومی رسویدگی و فیصوله       
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صورت گیرد. جدا از آن شورای دولتی باید از رویه قضایی و اصول کلی حقووق اداری  

عنوان منابع مشروع، استفاده نماید. چون به دلیل تحول موداوم در حقووق اداری و    نیز به

اعمال سازمانی، پیدا کردن حکم مرتبط در رابطه به همه قضایا، در متون قوانونی ممکون   

 نماید. نیس . این امر به ایجاد وحدت رویه قضایی توسط شورای دولتی نیز کمک می

شورای دولتی باید از طریق تسووید قووانین و تصوویب     نظارت نسبتاً مستمر؛ -5  

مقررات مربو ، رسیدگی به دعاوی اداری و مشوره دهی مداوم در رابطه بوه ماهیو  و   

های حکوم ، نوعی نظارت مستمر را بر اعموال اداری اعموال نمایود.     چگونگی تصمیم

م  قوانون و  ای به تداوم حکو مالحظه زیرا رسیدگی صرف به دعاوی اداری، کمک قابل

 برقراری عدال  اداری نخواهد کرد.

جه  تفکیک دعواوی اداری از دعواوی حقووق    ایجاد محکمه حل اختالف؛  -6  

های محاکم اداری از محاکم دیگر الزم اس  تا یوک   خصوصی و تثبی  حوزه صالحی 

 دادگاه حل اختالف ایجاد گردد. این دادگاه در زمان بروز اختالف میان محواکم اداری و 

ای و موضوعی مشخ   عمومی، مرجع صالح را برای رسیدگی به دعاوی ازلحاظ حوزه

 سازد. می

گیری از رویکورد نظوام دوگانوه و یوا      در پایان این پژوهش باید تأکید شود که بهره 

هوا   بورداری کامول از آن   ها و یا هر نوع نظام دیگر به معنای تقلید و نسوخه  آمیخته دادگاه

هوا در   هوا و بوه هوم آوری آن    و سازگارترین ساختارها و تجربوه نیس ؛ گزینش بهترین 

گیری از تجارب دیگران خواهود   پریرش بومی، مؤثرترین روش بهره های قابل چارچوب

 بود. 
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آقایی طوق، مسلم، مبانی و ماهی  نظارت قضوایی بور اعموال دولو : مطالعوه تطبیقوی کشوورهای فرانسوه،         

های فقهی مرکز تحقیقات اسوتراتژیک، سوال اول، شوماره     انگلستان و امریکا، پژوهشنامه معاون  حقوقی و بررسی

 .132اول،   

 قوانین

 قانون اساسی افغانستان

 قانون تشکیل و صالحی  محاکم افغانستان

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

    
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 کسب تابعیت در نظام حقوقی افغانستان،

 ایران و فرانسه

 
 

 سید حبیب هاشمی

 

 

 چکیده  

  یوک امور بسوا مهوم و همگوانی شومرده       کسب تابعی  در بحث عمومی تابعیو 

شود، شخ  چه حقیقی باشد و یا حقووقی بودون داشوتن تابعیو ، کوار و فعالیو         می

کند که کدام کشور از این اشخا  حمایو    تواند زیرا تابعی  مشخ  می چنانی نمی آن

کند. اما در راستای اخر) تحصیل( تابعی  کشورها با در نظر داشو  مصوالح کشوور     می

در جانب اعطوای  تابعیو  سیسوتم خوون،      ایط خا  را در نظر گرفته که فعالًخود شر
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شوود  کوه هرکودام مزایوا و      سیستم خاک و سیستم مختلط از خاک و خون اعموال موی  

که کدام روش بورای موردمش     معایب خود را دارا اس  و کشورها  با در نظر داش  این

 کند.   ها را انتخاب می شتر دارد، یکی از این رو مزایای بیشتر و معایب کم

تابعیو  را در سوه کشوور )افغانسوتان، ایوران و فرانسوه(مورد       اعطای  تحقیق هرا 

دهد که مقررات اعطوای تابعیو  اصولی در     های تحقیق نشان می کاوش قرار داده و یافته

صوورت   اند،هرچنود در هور سوه کشوور بوه      سه کشور افغانستان، ایران و فرانسه متفاوت

شده، موثالً در افغانسوتان طریوق تحصویل      تم خون و سیستم خاک پریرفتهتلفیقی از سیس

 :ازاند  تابعی  عبارت

بدین معنا که  تابعی  کشوری را نداشوته باشوند    طریق تولد در خاج افغانستان: 

 )یعنی بدون تابعی  باشند(.

اطفالی که از پدر و یا موادر افغوان ولوو اینکوه در غیور از قلمورو        از طریق نسب:

 شوند.   انستان متولد گردند تبعه افغانستان محسوب میافغ

 کرده البته با درخواس  شخ  که با اتباع افغان ازدواج و از طریق ازدواج:

شده مع ذالوک، در موورد    طورکلی سیستم تلفیقی پریرفته ولی در دو کشور دیگر به

 جزئیات سیستم شر  و شرایط را وضع نموده اس .

بعیوو ، اقامتگوواه، قووانون، اشووخا ، تعووارض قوووانین، سیسووتم، تا: هــاکلیــد واژ 

 .افغانستان، ایران، فرانسه

 مقدمه 

یکی از مسایل دقیق و نسبتًا پیچیده حقووقی کوه هوم بوا احووال شخصویه افوراد و هوم         

های دول  مرتبط اس ، بحث تابعی  اس  ، این تابعی  اس  که سرحد تمام  باسیاس 

کنود، افوراد بوا     به دول  مشخ ، تعیوین موی   روابط سیاسی و معنوی یک فرد را نسب 

های سیاسی و معنوی  مجرد دریاف  و داشتن تابعی  از دول  خا  در عرصه حمای 
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تابعی  یک  امور بودیهی اسو ، ضورورت تابعیو  بورای        شود، آن دول  برخوردار می

منظور برخورداری از امتیازات و مکلفیو  هوای اجتمواعی     اشخا  حقیقی و حقوقی به

شود و عدم تابعی  چه برای اشخا  حقیقوی و چوه بورای     ضروری پنداشته می الزم و

اشخا  حقوقی بحران زا بوده و باعث حرموان حقووق مودنی، اقتصوادی، اجتمواعی و      

بنآ امروزه نبود تابعیو  بورای اشوخا  یکوی از معضوالت        گردد درکل حق بشری می

توجه به شورایط و مصوالح    های حقوقی دنیا با شود،از ین رو نظام اجتماعی محسوب می

 گیرد. سیاسی و اجتماعی خود، برای اعطای تابعی  شرایط خا  را در نظر می

نظام حقوقی افغانستان،  مقاله در رابطه به تحصیل، شرایط و احکام تابعی  در سه در این

 .شده اس  صورت مختصر اشاره به به ایران و فرانسه 

 عیت در قانون افغانستانتحصیل، شرایط و احکام تاب -گفتار نخست

 بند اول: تحصیل تابعیت در قانون افغانستان

های حواکم بور آن، تغییورات     رغم تحوالت پرشتاب افغانستان و تغییرات سریع نظام علی

خورد. از همین رو، قانون  ویژه قانون تابعی  به چشم نمی اساسی در قوانین افغانستان به

نونی اس  که از دوره نظوام محمود ظواهر شواهی،     تابعی  حاکم بر افغانستان معاصر، قا

جامانوده اسو . نبوود     حکوم  دکتر نجیب اهلل و نیز حکومو  مجاهودین و طالبوان بوه    

های بنیادین در قوانین افغانستان و نیز خالهای قانونی یا به دلیل این اس  کوه   دگرگونی

ودگرر بوده کوه  های حاکم در افغانستان به حدی کوتاه و ز حیات سیاسی برخی از رژیم

 اند. فرص  تدوین و بازنگری را در اختیار نداشته

های رایج دنیا کدام سیستم در  شود این اس  که از سیستم پرسش که در اینجا مطرح می

 شده اس ؟ حقوق افغانستان پریرفته

آید این اس  که کشور افغانستان سیستم خواک و خوون هور     آنچه از قانون تابعی  برمی

 ه اس ، منتها با ترجیح خون.دو را پریرفت
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 اعطای تابعیت بر اساس سیستم خون -1

در حقوق افغانستان سیستم اعطای تابعی ، سیستم خون اس  به ایون صوورت کوه هور     

طفلی که دارای پدر و مادر افغان اس  در هر جوای دنیوا متولود شوود تبعوه افغانسوتان       

 "ری افغانسوتان آموده اسو :   ماده نهم قوانون تابعیو  جمهوو    2آید؛ دربند  حساب می به

شخصی که در قلمرو جمهوری افغانستان یا خارج از آن از والودین افغوان کوه تابعیو      

1شود افغانستان را داشته باشد تولد گردد، تبعه جمهوری افغانستان محسوب می
". 

در ماده یادشده فرضی مطرح شد که والدین طفل هر دو تبعه افغانسوتان باشوند، طفول    2

ز آنان در هرجای دنیا متولد شود بور اسواس سیسوتم خوون تبعوه افغانسوتان       متولدشده ا

شود اما در فرضی که یکی از والدین تبعه افغانستان باشد خصوصاً مادر آیا  محسوب می

توان بر اساس قانون افغانستان به طفل تابعیو  افغانسوتان را داد؟ مواده دهوم قوانون       می

داند، یعنی فرقوی   ز موجب اجرای سیستم خون میتابعی ، تابعی  یکی از والدین  را نی

ندارد که یکی از والدین مادر باشد یا پدر، تفکیکی در ایون موورد وجوود نودارد. طفول      

( ماده دهم آموده  1شود. دربند ) متولدشده از آنان با شرایطی تبعه افغانستان محسوب می

نستان و دیگری تبعه هرگاه حین تولد طفل یکی از والدین او تبعه جمهوری افغا"اس : 

 شود. خارجی باشد، طفل تح  شرایط ذیل تبعه جمهوری افغانستان شناخته می

 در قلمرو جمهوری افغانستان تولد یافته باشد. -1

در خارج از قلمرو جمهوری افغانستان تولد یافته باشد، مگور والودین و یوا یکوی از      -2

 شته باشد.قلمرو جمهوری افغانستان اقام  دایمی دا3ها در  آن

                                                           
، تهران، «ل خصوصي و مقررات ایران در زمینه تابعیت، اقامتگاه و   وضعیت بیگانگانالملحقوق بین»، زهره: باال زاده 1

  ش1383نشرمردم ساالری، چ اول، 

 

  میزان، نشر شریفي حسین، حمیرا، مشیرزاده ترجمه الملل، بین روابط فرهنگ جفری، نونام گراهام، ایوانز 3 -1
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طفل در خارج از قلمرو افغانستان تولد گردیده و در عین زمان والودین وی اقامو     -3

دایمی در خارج قلمرو افغانستان داشوته باشود و بوه موافقوه جوانبین بوه طفول تابعیو          

 جمهوری افغانستان را انتخاب نمایند.

نوی بور قبوول    تا شش ماه درخواس  تحریری مب 18هرگاه فرزند بعد از تکمیل سن  -4

تابعی  سابق والدین خود را تقدیم نکند تابعی  افغان وی از تاریخ منظوری درخواس  

 گردد. سلب می

صوراح    گیرد. در ماده یازده بوه  با شرایط یادشده طفل متولدشده تبعه افغانستان قرار می

ون هرگاه حین تولد طفل یکی از والدین تبعه افغانستان و دیگوری بود   "شده اس : اعالم

تابعی  یا تابعیتش تثبی  نشده باشد، طفل متولدشده بدون نظر داشو  آنکوه در قلمورو    

 "گردد دول  افغانستان یا خارج از آن تولد یافته اس  تبعه افغانستان محسوب می

شود که در حقوق افغانستان اصل اعطای تابعیو  بور    بامالحظه قانون تابعی ، معلوم می

 مواردی سیستم خاک را نیز پریرفته اس . اساس سیستم خون اس ، ولی در

 اعطای تابعیت بر اساس سیستم خاج -۲

گونه  که بیان شد در حقوق افغانستان سیستم اعطای تابعی  خون اسو  ولوی بوه     همان

تنهایی پاسخگوی نیواز تابعیو  افوراد جامعوه نیسو ، سیسوتم        دلیل اینکه این سیستم به

ه اس . بر اساس سیستم خاک به طفل تابعیو   تابعی  خاک را در موارد محدود پریرفت

شود، مانند جای که تابعی  والدین طفل معین نباشد یا اسناد معتبری کوه ثابو     اعطا می

کند تابعی  آنوان وجوود نداشوته باشود، طفول متولدشوده در سورزمین افغانسوتان تبعوه          

کوه در قلمورو   طفول   "کنود:  قانون تابعی  اعالم موی  12آید. ماده  حساب می افغانستان به

دول  افغانستان یاف  شود و اسناد معتبور مثبو  تابعیو  والودین او هوم نباشود، تبعوه        

 "شود. افغانستان محسوب می

صراح  به اعطای تابعی  بر اساس سیستم خاک تصوریح داده: طفول    درماده سیزدهم به

سوال   18که در قلمرو دول  افغانستان از والدین خارجی تولد شود، بعد از تکمیل سن 
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و قصد اقامه دایمی در افغانستان تبعه افغانستان محسوب می شو، مشرو  بور اینکوه توا    

 .سالگی تابعی  دول  خارجی را مطالبه نکند شش ماه بعد از تکمیل سن هجده

به لحاظ آنچه تاکنون بیان شد که همه افوراد چوه در حقووق داخلوی و چوه در حقووق       

وحقوقی داشته باشد باید تابعی  دولتوی را داشوته    المللی اگر بخواهند در جامعه حق بین

باشد؛ بنابراین هرکس در هر سن و وضعیتی ایون شایسوتگی را دارد کوه دارای تابعیو      

باشد. بنابر نکته یادشده و نیز بنابر اصل اول تابعی  )اصل لزوم تابعی ( هور فورد بایود    

 1تابعی  داشته باشد.

ی  نماید، مگر اینکه تابعی  دولتی دیگری را به تواند ترک تابع کس نمی قاعده دوم: هیچ

آمده این بود که فورد توا    دس  دس  آورده باشد. یکی از قواعد که اصل لزوم تابعی  به

تواند ترک تابعیو  قبلوی را نمایود، ایون      تابعی  کشوری جدید را به دس  نیاورده نمی

صوی پیودا نشوود،    یعنی پیوستگی تابعی  پیوسته بودن تابعی  یعنوی خوال تابعیو  شخ   

دیگر شخ  وق  تابعی  خود را از دس  ندهد، که تابعی  دول  دیگوری را   عبارت به

کرده باشد. اجتماعات بشری باید نظم و ترتیب داشته باشود، حقووق و تکوالیف     تحصیل

گردد. اگر بخواهد هر وق  که خواستند تابعی  را رها سازد و یوا هور    افراد مشخ  می

کنود افوراد بودون تابعیو  زیواد       ها را از تابعی  خارج می آن وق  دول  تصمیم گرف 

 آید. شوند و آشفتگی در امور حقوقی و نظم اجتماعی به وجود می می

کند که افراد همواره رابطوه سیاسوی بوا     بنابراین، اقتضای پیوسته بودن تابعی  ایجاب می

وضع مقررات، مواردی  ها با دولتی را داشته باشد و این رابطه هرگز منقطع نباشد. دول 

انود. در کشوور آلموان بوه      شود را از بین برداشته که باعث افزایش افراد بدون تابعی  می

کردند؛ گواهینامه سلب تابعیو    کسانی از اتباع آلمان با اظهار صریح خود ترک وطن می

                                                           
  93، تهران، ص1387ي، نشر سمت،  الملل خصوص ینبحقوق  ابراهیمي، نصراهلل، 1
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 عنووان مهواجر از کشوور آلموان     توانسوتند بوه   ها می پس آن گردید، و ازآن آلمان اعطام می

  1 خارج شوند.

 اعطای تابعیت بر اساس سیستم مختلط یا تلفیقی -۳

که مصالح و منافع هر کشوری متعلق به خود آن کشوور اسو  و ایون مصوالح      ازآنجایی

واحوال جغرافیوایی، اجتمواعی، فرهنگوی و وضوع سوکنه آن       ممکن اس  نظر به اوضاع

صورت مطلق قضاوت کرد که  توان به کشور با دیگر کشورها متفاوت باشد، بنابراین نمی

یک از دو سیستم خاک و خون بر یکودیگر برتوری و مزیو  دارد. همچنوین بایود       کدام

 توجه داش  که:

اوأل( دو سیستم خون و خاک معارض هم نیستند، بلکه هرکدام مزایا و معوایبی دارنود     

تصوادی  های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و اق که کشورها با توجه به موقعی 

 کنند. ها را اعمال می خود آن

طوور مطلوق برتوری نودارد، بلکوه هرکودام از        یک از دو سیستم بر دیگری بوه  ثانیاً( هیچ

واحوال جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی خود بایود یکوی از دو    کشورها با توجه به اوضاع

 طور مطلق اعمال نمایند. طریق یا هر دو را به

آنکه بتوانند از مزایای هر دو سیستم به نحوی استفاده کننود،  بنابراین اکثر کشورها برای 

 1دهند با توجه به ماهی  هر موضوعی یکی از این دو سیستم را اعمال کنند. ترجیح می

 بند دوم: سیستم تحصیل تابعیت

ها در اعطای تابعی  دو سیستم ) خواک و خوون( را مبنوا     گونه که ذکر شد، دول  همان

ر کشورها به سیستم و عامل خاک مطمین انود؛ توا عامول خوون؛ ولوی      اند. بیشت قرار داده

نباید فراموش کرد، کوه عامول خوون نیوز تواثیری کمتور از خواک نودارد. از هموین رو،          

                                                           
1
 .93، تهران، ص 1387الملل خصوصي، نشر سمت،   ینبابراهیمي، نصراهلل،  حقوق    
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طوری تلفیقی لحواظ کورده و در    گرار افغان در تحصیل تابعی  هر دو سیستم را به قانون

ر قلمورو جمهووری اسوالمی    شخصی که د "ای نهم قانون تابعی  حکم کرده اس : ماده

افغانستان و یا خارج از آن از والدین که تابعی  افغانستان را داشته باشد تولد گردد تبعه 

طور تفصویلی متورکر    و در ماده دهم این قانون، مساله را به "شود افغانستان محسوب می

 .شود شده که صورت مختلف آن بیان می

 کودج متولد از والدین افغان و خارجی -1

هرگاه حین تولد طفل یکی از والدین تبعه افغانستان و دیگری تبعه خارجی باشد طفل "

 کند. تح  شرایط که قبالً ذکر شد تابعی  افغانستان را کسب می

عنووان سیسوتم اعطوای     بنابراین، اوال قانون تابعی  افغانستان اصل خواک و خوون را بوه   

گوردد،     والدین بر طفل تا زمان اعمال میطور مطلق پریرفته اس . ثانیاً تابعی تابعی  به

سال( نرسیده باشد و بعدازآن که کودک به سون   18که وی به سن رشد قانونی )تکمیل 

رشد قانونی رسید، تحصیل و اختیار تابعی  بر اسواس اراده خوودش، صوورت خواهود     

 "صوراح  ذکور کورده اسو :     گرار دربند دوم از ماده دهم به گرف . این مطلب را قانون

ماه درخواس  تحریری مبنوی بور قبوول     6سالگی تا  18هرگاه فرزند بعد از تکمیل سن 

تابعیوو  سووابق والوودین خووود را تقوودیم نکنوود، تابعیوو  افغووان وی از توواریخ منظوووری 

"گردد. درخواس  سلب می
1 

 کودج متولد از والدین خارجی -۲

غانسوتان از والودین   ماده سیزدهم قانون تابعی  درباره طفول کوه در قلمورو سورزمین اف    

شوود کوه    دارد: در صورت تابعی  افغان به وی داده موی  خارجی متولد شود، تصریح می

سالگی اراده اقام  دایموی را در افغانسوتان داشوته و در ظورف      طفل بعد از اتمام هجده

                                                           
1
 .14،ص 1393الملل خصوصي، نشر پوهنتون رابعه بلخي، کابل،  ینبرضایي، بتول، جزوه درسي حقوق   
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طور رسمی تقاضای حصول تابعی  افغانسوتان را   سالگی به شش ماه بعد از تکمیل هجده

نماید در غیر ان صوورت تبعوه افغانسوتان محسووب نشوده و تابعیو         ه میبه دول  ارای

 1کند. والدین خود را کسب می

 کودک یاف  شده در سرزمین افغانستان. -3

گرار سرنوش  طفل یاف  شده، در قلمرو افغانسوتان را نیوز مشوخ  کورده و در      قانون

اسناد معتبر علمی  در صورت که والدین حتی از طریق "ماده سیزدهم چنین کرده اس :

دار تربیو  و   شود و دولو  عهوده   تثبی  نشود به طفل یاف  شده تابعی  افغان داده می

 "سرپرستی او خواهد بود.

 سوم: شرایط تحصیل تابعی . بند

تحصیل تابعی  افغانستان بستگی بوه یوک سلسوله شورایط مواهوی و شوکلی دارد. کوه        

 نمایم. اختصار بیان می به

 حصیل تابعی .شرایط ماهوی ت -1

از مواده سووم قوانون تابعیو ، درخواسو  تابعیو  در افغانسوتان را         3گرار دربند  قانون

عنوان حق برای اتباع خارجی تلقوی کورده و در مواده چهواردهم تحصویل یوا اعطوای         به

 تابعی  را بیان نموده که در چند صفحه قبل به آن اشاره گردید

قوانون تابعیو  برخوی از کشوورهای همسوایه       لرا در قانون تابعی  افغانستان، برخالف

المنفعه و...  گونه مساله نژادی، زبانی، جنسی، توانایی علمی و اقتصادی، خدمات عام هیچ

برای تحصیل تابعی  شر  گراشته نشده اس . طبیعی اس  که این امر با عقول، منطوق،   

مواده دارای  حوال ایون    بینی اسالمی سازگارتر اس . درعوین  ضوابط، حقوق بشر و جهان

ابهامات و خالهای قانونی نیز هس ؛ زیورا اوال مشوخ  نکورده اسو  کوه اقامو  در       

که  شود؟ ثانیاً این افغانستان منحصر به اقام  قانونی اس  و یا غیرقانونی را نیز شامل می

                                                           
1
 .1۵رضایي، بتول، پیشین ص   
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گرار یکی از شرایط تحصیل تابعی  را عدم ارتکاب جنای  دانسته اس . آیا موراد   قانون

معنی عام و فراگیری آن اس  یا منظور جنای  در برابر با جنحه و خوالف  از جنای  به 

اس ؟ که در صوورت اخیور فقوط مورتکبین بوه جنایو  از تابعیو  افغانسوتان محوروم          

 1توان تابعی  داد. شوند و به مرتکبین جنحه و خالف می می

 شرایط شکلی تحصیل تابعیت -۲

شوده اسو : اگور     گونه بیان شکلی این در فصل چهارم قانون تابعی  کسب تابعی  ازنظر

شخصی بخواهد تابعی  افغانستان را تحصیل کند بایود )) بعود از تکمیول نموودن فورم      

شده( درخواس  خود را از طریوق وزارت اموور    مخصو  که به این منظور ترتیب داده

(( روشن اس  کوه ایون درخواسو  داخول     2خارجه به حکوم  افغانستان تقدیم نماید.

هوای سیاسوی افغانسوتان     ن به وزارت خارجه و در خارج از کشور به نماینودگی افغانستا

گردد. اداره مربوطه بعد از حصول درخواسو  رسوید تسولیمی آن را بایود بوه       تقدیم می

درخواس  دهنده تحویل دهد. این تقاضا را کمیسیونی مرکب از نماینده ستره محکموه،  

ریاس  عمومی امنی  ملی کوه عضوای   وزارت عدلیه، وزارت خارجه، وزارت داخله و 

صورت مقودماتی ارزیوابی نمووده و     کمیسیون هستند و کمیسیون مزبور درخواس  را به

دارد. تصومیم ریوس دولو  از طریوق      نتیجه آن را به مقام ریاس  جمهوری تقودیم موی  

 3شود. صدور فرمان اعالم و توشیح می

 گفتار دوم: کسب تابعیت در ایران

شود در تابعی  نظر به مصالحى، در بع  موارد اصول   ه ذیال دیده میقانون مدنى چنانک

 خاک و در بع  موارد دیگر از اصل خون پیروى نموده اس .

                                                           
1
 .1۵همان، ص   

2
 افغانستان.قانون تابعیت   

3
 .16رضایي، بتول، پیشین، ص   
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 شوند: اشخا  ذیل تبعۀ ایران محسوب می»ق. م « 976»طبق ماده 

ها مسلم باشد. تابعیو    استثنای اشخاصى که تابعی  خارجى آن کلیۀ ساکنین ایران به -1

ها مورد اعتراض دولو  ایوران نباشود     سانى مسلم اس  که مدارک تابعی  آنخارجى ک

باشند تا خالف آن  زیرا ظاهر آنس  که افراد ساکن در هر کشورى تبعۀ آن کشور می...« 

 ثاب  گردد.

بنابراین هرگاه فردى در ایران یاف  شود، خواه به سن رشد رسیده یا نرسیده باشد، کوه  

شوود مگور آنکوه     انند کودک پیداشده، تبعۀ ایوران شوناخته موی   تابعی  او معلوم نیس  م

دهد و  تابعی  خارجى او مسلم شود. ماده باال مسلم بودن تابعی  خارجى را توضیح می

آن در صورتى اس  که شخ  مزبور داراى مدارکى باشد که حاکى از تابعی  خوارجى  

باشود. بنوابراین کسوانى     او اس  و مدارک مزبور مورد اعتراض دول  ایران قرار نگرفته

که مدارکى بر تابعی  خارجى خوددارند مادام که مودارک آنوان موورد اعتوراض دولو       

ق. م مرکور در بواال  « 976»شوند. بند اول ماده  ایران قرار نگرفته تبعۀ خارجه شناخته می

 حاوى یک امر قانونى اس  که ناشى از تمایل قانون مدنى با اصل خاک اس .

نیز امر قانونى فوق موجوود بووده اسو ،     1318شهریورماه  16عی  مصوب در قانون تاب

لیکن بجاى شر  سکون  داشتن، اقامتگاه در ایران مالک تشخی  تابعی  بوده اسو .  

 موجب این امر آنس  که اقامتگاه و محل سکون  ممکن اس  مختلف باشد.

مهم اموور او باشود،    اگر محل سکون  شخصى غیر از مرکز»... ق. م « 1112»برابر مادۀ 

و از طرفوى اقامتگواه صوغیر و محجوور هموان      ...« مرکز امور و اقامتگاه محسوب اس  

قانون مدنى( و مطابق قانون تابعیو  مصووب   « 1116»اقامتگاه ولى یا قیم او اس  )مادۀ 

طفلى که دریکی از کشورهاى خارجى از کسى )چه تبعه ایران باشد یوا غیور آن(    1318

اقامتگاه دارد متولد شود ایرانى بایستى محسوب شود و بدیهى اس  که این که در ایران 

  ترتیب منطقى نبوده
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کند، به همین دلیل قانون چوه دربنود    یک از اصول خون و خاک نیز تطبیق نمی و با هیچ

سوکون  را شور  تحصویل تابعیو      « 979»ق. م و چه دربند دوم ماده « 976»اول مادۀ 

 سخنى بمیان نیاورده اس .دانسته و از اقامتگاه 

ها ایرانى اس  اعم از اینکوه در ایوران یوا در خارجوه متولدشوده       کسانى که پدر آن» -2

نمایود و آن تابعیو     قانون مدنى اصل دیگرى را که اصل خون اس  بیان موی ...« باشند 

فرزند از تابعی  پدر اس ، بدون توجوه بمحلوى کوه طفول در آنجوا متولدشوده اسو .        

چنانچه طفلى از یک پدر ایرانى سواکن در خارجوه متولود شوود، طفول ایرانوى       بنابراین 

 شود. شناخته می

با توجه به بند دوم مرکور در باال، قانون مدنى در تابعی  فرزنود تابعیو  موادر را موؤثر     

شود اگرچوه موادر او    ندانسته اس . بنابراین طفل متولد از پدر ایرانى، ایرانى شناخته می

 ایرانى نباشد.

و بالعکس چنانچه فرزندى از مادر ایرانى و پدر خارجى ساکن در خوارج ایوران متولود    

 شود ایرانى نیس .

آنکوه بوه طورز     بند دوم مادۀ مزبور اصل خون را فقط نسب  به پدر پریرفته اس  و حال

انود، سیسوتم خوون را     تفکر جدید حقوقى در ممالک مترقى که اصول خوون را پریرفتوه   

 دارند.   به پدر و مادر مرعى میطور تساوى نسب به

کسانى کوه در  ...« کسانى که در ایران متولدشده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد » -3

باشوند   ق. م. می« 976»ماده  1شوند و پدر آنان نامعلوم اس  مشمول بند  ایران متولد می

 شوند. و ایرانى شناخته می

از بودون تابعیو  مانودن نووزاد جلووگیرى       بند سوم مرکور در باال، در مووارد بسویارى  

کند، زیرا در موردى که پدر و مادر طفل غیور معلووم باشود بصورف تولود در ایوران        می

 شود. تابعی  ایران به طفل تحمیل می

ها در ایوران متولدشوده بوه     کسانى که در ایران از پدر و مادر خارجى که یکى از آن» -4

ل خاک را در مورد نوزاد متولد در ایران که از پودر و  قانون مدنى اص...«. اند  وجود آمده
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ها نیز در ایران متولدشوده   مادر خارجى اس  پریرفته اس ، مشرو  بر اینکه یکى از آن

باشند. بنابراین در موردى که طفل در ایران متولد شوود و داراى پودر و موادر خوارجى     

طفل بصرف تولد در ایوران ایرانوى    اند، آن در ایران متولد نشده  ها یک از آن باشد که هیچ

انود در چنوین    شود. و حال اینکه کشورهایی که مانند آمریکا اصل خواک را پریرفتوه   نمی

 نماید. مورد به طفل تابعی  خود را تحمیل می

ایراد دیگر بر بند چهارم ماده باال نسب  به موردی اس  که طفلى در ایران متولدشوده و  

یک در ایران متولد نشده باشند. قانون بوه   انى باشد که هیچداراى پدر خارجى و مادر ایر

گوردد و   دهد، زیرا عبوارت مواده مزبوور شوامل آن نموی      چنین طفلى تابعی  ایرانى نمی

یکی از اشتباهات قانون مدنى ایران اس ، زیرا طفل متولود در ایوران کوه داراى پودر      این

تر از طفلى اس  که از پودر   رانیخارجى و مادر ایرانى که در خارجه متولدشده اس ، ای

 و مادر خارجى که یکى از آنان در ایران متولدشده باشد، به وجود آید.

کسانى که در ایران از پدرى که تبعه خارجه اس  به وجود آمده و بالفاصله پس از » -2

رسیدن به سن هیجده سال تمام الاقل یک سال دیگر در ایران اقام  کورده باشوند، و اال   

ها به تابعی  ایران بر طبق مقرراتى خواهود بوود کوه مطوابق قوانون بوراى        شدن آنقبول 

دربند مرکور در باال براى آنکه طفل متولد از پودر  ...«. تحصیل تابعی  ایران مقرر اس  

 تبعه خارجه، ایرانى شناخته شود دو شر  قرار داده اس :

 آنکه طفل از پدر خارجى در کشور ایران متولد گردد. -الف

آنکه بالفاصله پس از رسیدن طفل به سن هیجده سال تمام الاقل یوک سوال دیگور     -ب

سوالگى   18در ایران اقام  کند. بنابراین لزومى ندارد که طفل پس از تولد تا قبل از سن 

در ایران بماند، بلکه هرگاه پس از تولد طفل را به خارج ببرند، و سوپس قبول از روزى   

میرسد بایران مراجع  و یک سال تمام بدون آنکه در ظرف که به سن هیجده سال تمام 

تووان از   شوود. موی   مدت مزبور از ایران خارج شود بماند، طفل مزبور ایرانى شناخته می
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کلمۀ )دیگر( مرکور در باال استنبا  نمود که طفل باید تمامى هیجده سال پوس از تولود   

 1را در ایران سکون  داشته باشد.

شوود و   خوود تبعوه ایوران شوناخته موی      خودی در فردى جمع شود بهچنانچه شرایط باال 

گونه تقاضائى ندارد، ولى هرگاه یکى از شرایط مورکور در بواال در کسوى     احتیاج به هیچ

گردد و ورود او به تبعیو  ایوران طبوق مقرراتوى      موجود نباشد تبعۀ ایران محسوب نمى

 که براى تحصیل تابعی  ایران مقرر اس .  خواهد بود

دارند پوس از   حق 2و  4اشخا  مرکور در فقرۀ »گوید:  ق. م می« 977»مادۀ  -1تبصره 

رسیدن به سن هیجده سال تمام تا یک سال تابعی  پدر خود را قبول کنند، مشورو  بور   

اینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبى تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصودیق دولو    

«. تبعه خود خواهند شوناخ  ضومیمۀ اظهاریوه باشود     ها را متبوع پدرشان دایر باینکه آن

بنابراین هرگاه در مدت یک سال اظهارنامۀ کتبى پیوس  گوواهى دولو  متبووع پودر را     

شوود و خوروج از تابعیو  ایوران توابع       تقدیم وزارت خارجه ننماید ایرانى شناخته موی 

 مقررات عمومى اس .

اطفال متولود از نماینودگان سیاسوى و    »دارد:  ق. م مقرر می« 976»تبصره ماده  -2تبصره 

بنوابراین اطفوالى کوه از نماینودگان     «. نخواهند بوود  2و  4کنسولی خارجه مشمول فقره 

شووند، اگرچوه یکوى از پودر و      سیاسى و کنسولی کشورهاى خارجه در ایران متولد می

ایران ها در ایران متولدشده باشد و یا آنکه پس از هیجده سال یک سال تمام در  مادر آن

بماند، به تابعی  دول  متبووع آن نماینوده سیاسوى و کنسوولی بواقى میمانود و ایرانوى        

گردد. تبصره باال اطفال متولد از نمایندگان سیاسى و کنسوولی خارجوه را    محسوب نمی

 2و  4فقط استثنام نموده اس  و اطفال نمایندگان تجارى، فرهنگى، نظامى مشمول بنود  

 ها نیز استثنا شوند. بود، مگر طبق قرارداد مخصوصى آن ق. م خواهند« 976»ماده 

                                                           
، تهران، «الملل خصوصي و مقررات ایران در زمینه تابعیت، اقامتگاه و   وضعیت بیگانگانحقوق بین» :زهره ،باال زاده 1

 . ش1383 ،چ اول ،یساالر نشر مردم
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چنانکه گرش  قانون هر طفل متولد از تبعۀ خارجه در ایران را ایرانوى نشوناخته اسو     

ق. م مقرر داشته ایرانى دانسوته اسو    « 976»ماده  2و  4بلکه تح  شرایطى که در شق 

رجى در کشوور خوود را   گونه شرطى اطفال متولد از خوا  ولى بعضى کشورها بدون هیچ

ازنظور عمول متقابول مقورر     « 978»شناسد. قانون مدنى ایوران در مواده    تبعۀ آن کشور می

 دارد: می

ها اطفال  اند که در مملک  متبوع آن نسب  باطفالى که در ایران از اتباع دولى متولدشده»

ها را به  آنموجب مقررات، تبعۀ خود محسوب داشته و رجوع  متولد از اتباع ایرانى را به

 «.کنند معامله متقابله خواهد شد تبعی  ایران منو  به اجازه می

  تبعیو  زن در تابعیو  از شووهر   «. هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند» -6

رف ، ولى اکنون بع  کشورها استقالل زن  زمانی از اصول مسلمه بشمار می خود مدت

دهد  خود از دس  نمی خودی مودن تابعی  خود را بهاند، و در اثر شوهر ن را حفظ نموده

ق. م در نکاح زن ایرانى با تبعه خارجه « 987»و به تابعی  سابق خود باقى میماند. ماده 

رعای  قاعده اخیر را نموده، برخالف آنچه در نکاح زن خارجى بوا مورد ایوران پیوروى     

خود به تبعی   خودی نکاح بهکرده اس  که زن خارجى که شوهر ایرانى بنماید با انعقاد 

 آید. دول  ایران درمی

این امر ازنظر حفظ آرامش خانواده اس ، زیرا اختالف تابعی  زوجین ممکن اسو  در  

نمایند آنس  کوه ایون اشوکاالت     عمل ایجاد مشکالتى بنماید. ایرادى که بر آن وارد می

اى که با مورد   ى عالقهتواند موجب گردد که زن برا اتفاقاً ممکن اس  پیش آید ولى نمی

کند، استقالل خود را از دس  بدهد و اجباراً به تابعیو    خارجى دارد و با او ازدواج می

 شوهر خود که تبعه کشور دیگرى اس  درآید.

چنانکوه در شورایط تغییور    «. کرده باشد هر تبعه خارجى که تابعی  ایران را تحصیل» -7

گردنود   ات مربوطه، به تابعی  ایران داخل میگردد، کسانى که طبق مقرر تابعی  بیان می

 شوند. ایرانى شناخته می
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 قبول تبعۀ خارجه به تابعیت ایران -1

توانند بدون قیود و شورطى آن را تغییور     افراد در تغییر تابعی  آزادى مطلق ندارند و نمی

 تغییور  دهند، بلکه ازنظر سیاسى و جنبۀ عمومى که تابعی  دارا اس  تح  شرایطى قابل

 اس .

باشند، اجازه داده کوه بتواننود در حودود     قانون مدنى ایران به کسانی که تبعۀ خارجه می

اشخاصوى کوه   »گویود:   ق. م می« 979»مقررات معینى تابعی  ایران را قبول بنمایند. مادۀ 

 توانند تابعی  ایران را تحصیل کنند: داراى شرایط ذیل باشند می

ق. « 1219»زیرا قانون مدنى ایران طبق مواده  «. اشندبه سن هیجده سال تمام رسیده ب -1

کسوانى کوه   ...« هر کس که داراى هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید اسو   »م: 

ق. م. حکم رشود   1«1219»قبل از سن هیجده سال تمام از طرف محمکه به دستور مادۀ 

  به دس 

س از هیجده سال تمام، زیرا موادۀ  توانند به تبعی  ایران وارد گردند، مگر پ آورند نمی مى

ق. م شر  تغییر تابعی  را هیجده سال تمام قرار داده اسو . در ایون امور فورق     « 979»

خواهد تبعۀ ایران شود سن بلوو  مودنى را    نماید که قانون دول  متبوع کسى که می نمی

 بیشتر یا کمتر از هیجده سال قرار داده باشد.

منظوور از پونج سوال    «. متناوب در ایران ساکن بوده باشندپنج سال اعم از متوالى یا » -2

متوالى آنس  که در مدت پنج سال از ایران خارج نشود و متناوب آنس  که پونج سوال   

هم نبوده اس ، ماننود کسوى کوه دو سوال در      به در ایران باشد اگرچه تمامى مدت متصل

ده و سه سال دیگر ایران بوده و یک سال در خارج مسافرت نموده و سپس مراجع  کر

مودت   2ق. اسو (  979در مورد فقرۀ دوم این ماده )منظور ماده »... در ایران مانده اس  

ممکون  « اقام  در خارجه براى خدم  دول  ایران در حکم اقام  در خاک ایران اس 

                                                           
 1313قانون مدني جمهوری اسالمي ایران، مصوب  1
 هما 2



 

 

104 

و 
دل

«
13

97
» 

ل
س

سل
ه م

ار
شم

19
2

 

اس  در بع  موارد تبعۀ خارجه در خدم  دول  ایران درآیود و مأموریو  خوارج از    

 ول شود.کشور ایران باو مح

قانون مدت خدم  مزبور را در حکم سکون  در ایران دانسته اس ، مانند کسوانى کوه   

شوده کوه    به سم  نمایندگى از طرف دول  ایران در بعضى کشورهاى اروپا معوین موی  

نشین سوکون  در   دار شوند. بودن در خدم  دول  ایران جاى وظائف کنسولی را عهده

 ایران خواهد بود.

خارجه که پنج سال متوالى یوا متنواوب بوا جموع بوودن شورایط دیگور در        بنابراین تبعۀ 

 تواند به تابعی  ایران درآید. خدم  دول  ایران در خارج از کشور باشد می

المنفعه ایران خدم  یا مسواعدت شوایانى    کسانى که به امور عام»ق. م: « 981»طبق ماده 

و از او اوالد دارنود و یوا داراى   کرده باشند و همچنین اشخاصى که داراى عیال ایرانوى  

المنفعه هستند و تقاضاى ورود بوه تابعیو     مقامات عالى علمى و متخص  در امور عام

هوا را بوه تابعیو  دولو       کوه دولو  ورود آن   نمایند، درصورتی دول  شاهنشاهى را می

شاهنشاهى صالح بداند، بدون رعای  شر  اقام  ممکن اس  با تصوویب هیئو  وزرا   

 «.  ایران قبول شوندبه تبعی

در مورد باال هیئو  دولو  در قبوول ورود تابعیو  ایرانوى، آزادى کامول دارد و در آن       

 گونه دلیل نیس . به هیچ  احتیاج

نمایود   کسى که درخواسو  تابعیو  ایوران را موی    «. فرارى از خدم  نظامى نباشند» -3

وظیفوه طبوق مقوررات     عالوه بر ابراز مدارک الزم دیگر، چنانچه از سن مشمولی  نظوام 

دول  متبوع خود گرشته اس ، باید برم معافی  دائم یوا موقو  و یوا انجوام خودم       

سربازیرا در کشور متبوع خود ارائه دهد، و اال هرگاه هنوز به سن مشومولی  در کشوور   

ازآنکه تبعه ایوران گردیود طبوق     متبوع خود نرسیده اس  چنین سندى الزم نیس  و پس

وظیفه خود را انجام خواهد داد. شر  مزبوور از آن نظور اسو  کوه      قانون ایران خدم 

وظیفه تغییر تابعی  ندهند و بوه تابعیو  ایوران در     اتباع بیگانه براى فرار از خدم  نظام
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انود   گونه اشخا  که از خدم  به میهن اصلى خوود شوانه خوالى کورده     نیایند، زیرا این

 مادى به تابعی  آنان نیس .شایستگى تابعی  کشور ایران را ندارند و اعت

صرف اتهوام  «. در هیچ مملکتى بجنحۀ مهم با جنای  غیرسیاسی محکوم نشده باشند»-4

های سیاسى مانع از درخواس  ورود بوه   و یا محکومی  بجنحۀ کوچک و یا محکومی 

 تابعی  ایران نخواهد بود.

 تابعیت تبعى -۲

انى که بور طبوق ایون قوانون تحصویل      زن و اوالد صغیر کس»گوید:  ق. م می 1«984»ماده 

شوند، ولى زن در ظرف یک سال از  نمایند تبعۀ دول  ایران شناخته می تابعی  ایران می

تاریخ صدور سند تابعی  شوهر و اوالد صغیر در ظرف یک سال از تواریخ رسویدن بوه    

 توانند اظهاریه کتبى بوه وزارت اموور خارجوه داده و تابعیو      سن هیجده سال تمام، می

مملک  سابق شوهر و یا پدر را قبول کند، لیکن باظهاریه اوالد اعم از ذکور و اناث باید 

و آن تصدیق دول  سابق اس  که تبعۀ آن «. ضمیمه شود« 977»تصدیق مرکور در ماده 

 ها را تبعۀ خود خواهد شناخ . ماده باال داراى دو قسم  اس : باینکه آن یراند دا بوده

درخواسو  تابعیو  ایوران     2ق. م« 979»از اسوناد مورکور در مواده    کسى که با ابر -الف

نماید، چنانچه درخواس  تابعی  او از طرف مقامات ایران پریرفته شوود، او و زن و   می

صغیر او که هیجده سال تمام ندارند به تابعی  ایوران داخول خواهنود شود. تغییور        اوالد

 تابعی  اینان تبعى و غیر اختیارى اس .

شدن زن و اوالد صغیر به تابعی  ایران، چون در مورد باال اختیارى نبووده و   داخل -ب

به تبعی  شوهر و پدر بوده اس ، قوانون ایوران نخواسوته آزادى اراده اینوان را محودود      

بنماید لرا اجازه داده اس  که زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعی  ایرانى 

                                                           

 1313ایران، مصوب  قانون مدني جمهوری اسالمي .1
 1313قانون مدني جمهوری اسالمي ایران، مصوب  2
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ال پس از رسیدن به سن رشد )یعنى هیجده سوال  شوهر، و اوالد صغیر در ظرف یک س

اظهاریه کتبى از وزارت خارجه درخواس  کننود کوه بوه تابعیو       یلۀوس تمام( بتوانند به

 دول  متبوع سابق شوهر یا پدر خود درآیند.

دربوارۀ اوالد او کوه در تواریخ     وجه یچه تحصیل تابعی  ایرانى پدر به»ق. م: « 982»مادۀ 

زیورا افوراد مزبوور از تحو      «. اند مؤثر نیسو   یجده سال تمام رسیدهتقاضانامه به سن ه

توانند با جمع بودن شرایط  اند و داراى استقالل مدنى هستند و می شده والی  پدر خارج

ق. م درخواس  ورود به تابعی  ایران را بنمایند و یا بوه تابعیو    « 979»دیگر طبق مادۀ 

: 1ق. م« 986»موادۀ   -نمایود  با ایرانى ازدواج میخود باقى بمانند. تابعی  زن خارجى که 

تواند بعد از طالق یا فوت شووهر   شود، می زن غیر ایرانى که درنتیجۀ ازدواج ایرانى می»

ایرانى، به تابعی  اول خود رجوع نماید، مشرو  بر اینکه وزارت امور خارجوه را کتبواً   

ج با مرد ایرانى اسو  کوه آن در   مطلع کند )زیرا آنچه موجب تغییر تابعی  او بوده ازدوا

توانود بوه تابعیو      اثر طالق و یا فوت منحل شده اس . همچنانى که زن مزبور نیز موی 

ایرانى خود باقى بماند( ولوى هور زن شووهرمرده کوه از شووهر سوابق خوود اوالد دارد        

زیرا تواند مادام که اوالد او به سن هیجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند ) نمی

ممکن اس  این امر سبب شود که اوالد خود را متمایل بترک تابعیو  ایرانوى نمایود( و    

شوود حوق داشوتن امووال غیرمنقولوه       درهرحال زنى که مطابق این ماده تبعه خارجه موی 

باشود )زیورا بوا      شوده  نخواهد داش ، مگر در حدودى که این حق به اتباع خارجوه داده 

آید( و هرگواه داراى امووال    و در ردیف خارجیان دیگر درمیتغییر یافتن تابعی  ایرانى ا

غیرمنقول بیش ازآنچه که براى اتباع خارجه داشتن آن جایز اس  بوده یا بعوداً بوه ارث   

اموال غیرمنقولى بیش از آن حد باو برسد، باید در ظرف یک سوال از تواریخ خوروج از    

ازاد را به نحوی از انحام بوه اتبواع   تابعی  ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث، مقدار م

                                                           
  ش1391 ،1چ سمت، نشر تهران، خصوصي، الملل ینب حقوق عبدالواحد، افضلي، 1
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العموم محل بفروش رسیده و پوس از   ایران منتقل کند و اال اموال مزبور با نظارت مدعی

)بقوانون راجوع بوه امووال غیرمنقوول      «. وضع مخارج فروش قیم  بآنها داده خواهد شد

 ماده مراجعه شود(. 12تح   1311خردادماه  16اتباع خارجه مصوب 

 کند ن ایرانى که با تبعه خارجه ازدواج مىتابعیت ز -۳

نماید به تابعی  ایرانى خود  زن ایرانى که با تبعۀ خارجه مزاوج  می»ق. م: « 987»ماده 

واسوطۀ وقووع    باقى خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملک  زوج، تابعی  شوهر به

دول  بیگانه شناخته عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. )در این صورت زن مزبور تبعۀ 

المللی در این مورد قانون دولو  متبووع شووهر را     شود. قانون ایران ازنظر نزاک  بین می

محترم شمرده و بر اصلى که بقام زن بر تابعی  ایرانى خود باشود مقودم داشوته اسو (     

ولى درهرصورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، بصرف تقدیم درخواسو  بوه وزارت   

انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریوق، تابعیو  اصولیه زن بوا     امور خارجه ب

جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً باو تعلق خواهود گرفو . )قوانون پوس از     

انحالل زوجی  آزادى را از زن در بقام بر تابعی  شوهر سابق خود سولب ننمووده و او   

سابق خود بماند و یوا آنکوه بوه تابعیو      را آزاد گرارده اس  که بتواند به تابعی  شوهر 

 ایران درآید(.

هرگاه قانون تابعی  مملک  زوج، زن را بین تابعیو  اصولى و تابعیو  زوج     -1تبصرۀ 

مخیر بگرارد، در این مورد زن ایرانى که بخواهد تابعیو  مملکو  زوج را دارا شوود و    

دیم تقاضوانامۀ  شور  تقو   علل موجهى هم براى تقاضاى خود در دس  داشته باشود، بوه  

؛ )باآنکوه قوانون   «کتبى به وزارت امور خارجه، ممکن اس  با تقاضاى او موافق  گوردد 

ایران در خروج از تابعی  ایران سختگیرى نموده در مورد باال زن را آزاد گرارده کوه بوا   

تابعی  شوهر بیگانه خود را بپریرد و یا به تابعی  ایرانى خود   داشتن عل  موجه بتواند

 ى بماند(.باق
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کننود، حوق    های ایرانى که براثر ازدواج تابعیو  خوارجى را تحصویل موی     زن -2تبصرۀ 

اند ندارند )اگرچوه مقودار    داشتن اموال غیرمنقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بوده

شود ( ایون حوق    دارائى غیرمنقول او بیش ازآنچه باشد که به اتباع خارجه اجازه داده می

شود ) بنابراین چنانچه زن مزبور بمیرد و ورثوه او   ها منتقل نمی ارجى آنث خارهم به و

خارجى باشند، دارائى غیرمنقول او در حدود قوانون راجوع بوه امووال غیرمنقوول اتبواع       

 گردد(. بفروش رفته و قیم  آن به ورثه تأدیه می 1311خرداد  16خارجه مصوب 

 «.مول زنان ایران نخواهد بوددر قسم  خروج از ایران مش« 988»مندرجات مادۀ 

ق. م مقرر داشته که هر کس از تابعی  دول  ایران خارج شود و به تابعیو   « 988»مادۀ 

خارجى درآید، باید در ظرف یک سال از ایران خارج گردد. قسوم  اخیور تبصورۀ بواال     

کوه   آیند مستثنا نمووده و اجوازه داده   زنانى را که در اثر ازدواج به تابعی  خارجى درمی

 اند سلب تابعی  از بع  کسانى که به تابعی  ایران درآمده  بتوانند در ایران بمانند

 فرانسه در اقامت و گفتار سوم: تابعیت

 هوای  روش بوه  نفر هزاران هرساله هم فرانسه کشور در اروپایی کشورهای همه با مطابق

 و آورده دسو   بوه  ار کشوور  این تابعی  کشور این مقررات و قوانین با مطابق و قانونی

 بوا  . کنند می زندگی به شروع اروپایی کشورهای بهترین از دریکی شهروند یک عنوان به

 به مندان عالقه از بسیاری و دارد وجود خصو  این در که زیادی های پرسش به عنای 

 کشوور  این در خود اقام  گرفتن برای راهی دنبال به فرانسه شهرهای از دریکی زندگی

 آیوا  و چیسو   فرانسوه  تابعیو   دریافو   و اقام  های راه اینکه نظیر ئواالتیس و هستند

 آیوا  و خیور  یوا  شوند می محسوب کشور این اتباع جزم کشور این در متولدشده فرزندان

  ؟خیر یا گرف  تابعی  شود می هم ازدواج با لزوماً
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 فرانسه کشور تابعیت دریافت های راه

 فرانسه خاج در فرزند تولد -1

 موادر  یوا  پودر  یعنوی  آن هوای  طورف  از یکی که فرانسه کشور در شده زاده فرزندان فقط

 خوارجی  افوراد  و شوند می شناخته کشور این تابع عنوان به1 باشد داشته فرانسوی اصال 

 کنند زندگی فرانسه در خود فرزند همراه به یا و شوند دار بچه کشور این در که درصورتی

 بواز  هوم  این و بگیرند را کشور این تابعی  خود فرزند برای توانند می زیر شرایط با تنها

 : شود نمی مادر و پدر شامل

 ندارند مشخصی تابعی  که ای متولدشده فرزندان

 در اقامو   سوال  5 از بیش اکنون و باشند بوده کشور این در سالگی یازده از که فرزندانی

 .باشد شده ها آن سن تمام سال هجده و دارند کشور این

 اقام  درخواس  شخصه به تواند می هم سالگی 16 سن در فرد فرانسه در اقام  شر  به

 دهد

 سوالگی  13 بوه  هوا  آن فرزند و باشند داشته اقام  فرانسه در او والدین اینکه بر مشرو 

 . 2دهند اقام  درخواس  او برای توانند می والدین باشد رسیده

 مسوتقل  تازه و اند بوده فرانسه مستعمره تح  قبالً که باشند کشورهایی تبعه که فرزندانی

 . باشند شده

 باشد متولدشده فرانسه در 1994 ژانویه اول از قبل فرزند که درصورتی

 18 سون  در و باشود  متولدشوده  فرانسوه  در 1994 ژانویه یکی از بعد فرزند که درصورتی

 . بدهد را کشور این در اقام  درخواس  سالگی

                                                           
 2003نوامبر26قانون تابعیت فرانسه، 1
 2003نوامبر26قانون تابعیت فرانسه، 2

 ش.1388، 4، چ2، جالملل خصوصي، تهران، نشر بهتاب ینبارفع نیا، بهشید، حقوق 
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 از قبول  تواننود  موی  کشورها سایر در فرانسوی مادر و پدر از همتولدشد فرزندان همچنین

 یعنی خود کشور تابعی  و اقام  دریاف  درخواس  شود تمام سال 18 ها آن سن اینکه

 . بدهند را فرانسه

 تابعیت برای تقاضانامه ارسال -۲

  هفرانس کشور تابعی  و اقام  دریاف  برای دارند، سن سال 18 باالی که افرادی تمامی

 : باشند دارا را زیر شرایط  باید

 و متاهول  و باشد کرده زندگی کشور این در متوالی صورت به سال 2 حداقل فرد چنانچه

 اقامو   درخواسو   توانود  موی  بکند زندگی کشور این در خانواده با و باشد فرزند دارای

 . 1بدهد

 متووالی  صورت به سال 2 حداقل باید باشند داشته اقام  فراسنه در خواهند می که افرادی

  باشند داشته درامد کشور این در

 از را فرانسه در اقام  اجازه باید شوند نمی محسوب اروپایی اتحادیه توابع از که افرادی

 . باشند داشته فرانسه دول 

 در و باشوند  کورده  تحصویل  فرانسوه  در متوالی صورت به سال دو حداقل که دانشجویانی

 بورای  موردنیواز  زموان  مودت   باشوند  داشوته  مووفقی  صویلی تح سوابق دو سال این طول

 . هستند استثنا و اس  کاهش سال دو به اقامتشان درخواس 

 : اس  زایل کامالً  فرانسه در اقامتشان شرایط نیز زیر افراد

 زبوان  فرانسوی زبان و اس  فرانسوی ها آن رسمی زبان که کشورهایی در که افرادی کلیه

 در کوه  هسوتند  کشوورهایی  توابع  کوه  افورادی  همچنین و شود می محسوب ها آن مادری

 .2 شود تدریس فرانسوی زبان سال 2 حداقل ها آن مدارس

                                                           
 

  ش1373، 1، ترجمه؛ بهمن آقایي، تهران، نشر گنج دانش، چالملل نیببلدسو رابرت، بوسچک، فرهنگ حقوق  2
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 فرانسه ارتش به کنندگان خدمت -۳

 داش  خواهد تعلق افرادی به تنها کشور این در اقام  و فرانسه تابعی   دریاف  کل در

 اند کرده درک را کشور این مقررات و قوانین و شده مانوس کشور این ورسوم آداب با که

 . نماید اثبات و اعالم را فرانسه نظام به خود بودن وفادار متقاضی باید همچنین .

 ازدواج طریق از تابعیت دریافت -4

 بوه  آن در کوه  رسوید  تصوویب  به فرانسه در قانونی نوامبر 26 تاریخ در و 2113 سال در

 اقام  کشور این در هم سال یک و کنند ازدواج فرانسه کشور اتباع از یکی با که افرادی

 شوود  می داده فرانسه کشور تابعی  فرد خود تقاضای بر بنا و سال دو از پس باشند داشته

 ایون  تابعیو   و اقام  درخواس  برای موردنیاز زمان مدت 2116 سال در قانون این اما.

 . داد افزایش سال 4 به را کشور

 را فرانسوه  کشوور  تابعیو   فوردی  هرگواه   اروپوا  حادیهات عضو کشورهای تمامی همانند

 دار عهوده  بایود  را کشور این شهروندان تکالیف و  قوانین و حقوق تمامی نماید دریاف 

 اجوازه  سوال  2 توا  بودنود  شوده  فرانسوه  تبعوه  تازه که افرادی 1971 سال تا و قبالً . شود

 5 باشود  نیواز  اینکوه  بودون  و کرد تغییر قانون این 1973 سال در اما  بدهند رای نداشتند

 رای و کورده  شورک   انتخابات در کشور این در توانند می بگررد افراد این اقام  از سال

 شورک   محودودیتی  هیچ بدون اجتماعی و سیاسی های فعالی  در توانند می یا و . بدهند

 بود خواهند مند بهره … و اجتماعی و سیاسی و شهروندی عادی حقوق تمامی از و کنند

 بوه  بعود  به 1972 سال از فرانسه کشور تابعی  قوانین و مقررات در هندی افراد غیراز به 

 کنوانسویون  در کوه  کشورهایی خصو  در مگر شود می داده مضاعف تابعی  افراد همه

  باشند کرده امضام را آن و باشند داشته تابعی  اروپایی
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 نتیجه

انود   ان، ایران و فرانسه متفواوت مقررات اعطای تابعی  اصلی در سه کشور افغانست

شده، مع ذالوک،   هرچند در هر سه کشور تلفیقی از سیستم خون و سیستم خاک پریرفته

 اند. هر یک با شرایط خا  خود تحمیل تابعی  بر اساس دو سیستم مرکور را پریرفته

توانود عامول    در رابطه با سیستم خون هر سه کشور معتقدند نسب هر شخ  موی 

شووند. در   تابعی  او باشد، ولی هر یک شورایط را در ایون رابطوه قائول موی      کننده تعیین

هم در صورت کوه نسوب مشوروع و     حقوق ایران تنها تابعی  پدر در زمان تولد طفل آن

ناشی از ازدواج قانونی باشد برای تحمیل تابعی  از طریوق سیسوتم خوون مودنظر قورار      

انسوی هر یک از والدین در زمان تولد گیرد، در حال که در حقوق فرانسه تابعی  فر می

 شود.   طفل تبعی یا قانونی در نظر گرفته می

شده اس  طفول   بینی در مورد سیستم خاک، در مقررات تابعی  هر سه کشور پیش

متولد در خاک هر یک اگر والدین شان نا معلوم باشد تبعه کشور محل تولود محسووب   

ه اگر قبل از رسویدن بوه سون قوانونی نسوب      شده  ک شود. مع ذالک، در فرانسه اضافه می

طفل متولد در این کشور به یک تبعه خارجی اثبات شود و تابعی  خوارجی مورکور بوه    

 شود. طفل تحمیل شود، تابعی  فرانسوی  وی کان لم یکن تلقی می

همچنین در حقوق سه کشور با استناد به سیستم خاک تاثیر محل تابعی  والودین   

شده اس ، موع ذالوک، در موورد جزئیوات ایون       فرزند شان پریرفته در تحمیل تابعی  به

تاثیر گراری و شرایط و نحوه اعطای حق در به شخ   که بوا ایون ترتیوب تبعوه شوده      

 اس  میان سه کشور اختالف دیدگاه وجود دارد.

ها در اتخاذ قووانین حقووقی در    نظرها همانند سایر تفاوت مسلماً این قبیل اختالف

های متفاوت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگوی و...   ختلف، ناشی از وجود دیدگاههای م زمینه

های که در داخل یک کشور نیوز ممکون اسو  در     در کشورهای گوناگون اس . دیدگاه

 طول زمان با رعای  اصول و موازین داخلی تعدیل شوند.
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که تابعی  رابطه بین شخ  با یک دول  اس  که موجب حقووق   با توجه به این

آفورین باشود.    تواند مشوکل  تکالیف اس ، عدم اتخاذ رویه واحد در اعطای تابعی  میو 

لرا اصلح اس  تالش در زمینه وحدت حقوقی، به امر تابعیو  و نحووه اعموال سیسوتم     

هوا و باورهوای خوود توا      خون نیز تسریع یابد، هر سه کشور سعی نمایند با حفظ ارزش

  ک نمایند.حد امکان مواضع خود را به یکدیگر نزدی

 فهرست مناب  و ماخذ

 الف( کتب

 ،1 چ اسوالمی،   ارشواد  و فرهنوگ  وزارت نشور  تهران، خصوصی، الملل بین حقوق نصراهلل،  سید  ابراهیمی، -1

 ش.1383

، 2الملل خصوصی، تهوران، نشور وزارت فرهنوگ و ارشواد اسوالمی، چ      ابراهیمی، سید نصرت، حقوق بین -2

 ه ش.1386

 .م1983 بیروت صالح، صبحی چاپ الرم،ۀ، اهل احکام جوزیه، قیم ابن -3

 .م1992ق1412 بیروت زکار، سهیل چاپ النبویۀ، السیرۀ هشام، ابن -4

 .م1924 قاهره القوانین، تنازع و االجانب مرکز و الجنسیۀ فی الخا  الدولی القانون مسلم، احمد -2

 و انتشارات   ، تهران، مرکزچاپ«المللی حقوق بشرمجموعه اسناد بین» :اردشیر، امیر ارجمند -6

 ش.1378 سوم، چ بهتاب، انتشارات ،«خصوصی الملل بین حقوق: »بهشید نیا، ارفع -7

 ش.1388، 4، چ2الملل خصوصی، تهران، نشر بهتاب، ج ارفع نیا، بهشید، حقوق بین -8

 .ش 1369 تهران ،1 ج خصوصی، الملل بین حقوق بهشید، ،نیا ارفع -9

 ش.1391 ،1چ سم ، نشر ران،ته خصوصی، الملل بین حقوق عبدالواحد، افضلی، -11

 ه ش.1382، 2فرهنگ روز سخن، تهران، نشر مهارت، چ انوری، حسن، -11

  میوزان،  نشور  شریفی حسین، حمیرا، مشیرزاده ترجمه الملل، بین روابط فرهنگ جفری، نونام گراهام، ایوانز -12

 ه ش.1388

ابعیو ، اقامتگواه و   وضوعی     الملل خصوصی و مقوررات ایوران در زمینوه ت   حقوق بین» :زهره ،باال زاده. 13

 .ش1383 ،چ اول ،یساالر نشر مردم، تهران، «بیگانگان

، 1الملل، ترجمه؛ بهمون آقوایی، تهوران، نشور گونج دانوش، چ       بلدسو رابرت، بوسچک، فرهنگ حقوق بین -13

 ش.1373

   ش.1391، 6ی تجارتی، تهران، نشر فرهنگ، چها شرک ، حقوق محمدرضاپاسبان،  -14

 .ش1386ی، چ دوم، پوهنتون شهید بهشت 
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 دو آن تطبیوق  و غرب و اسالم دیدگاه از بشر جهانی حقوق نظام دو در تحقیق محمدتقی، ،تبریزی جعفری -12

 .ش 1371 تهران یکدیگر، بر

 ب( قانون:

 .1382قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، مصوب  -1

 1396عقرب 21قانون تابعی  جمهوری اسالمی افغانستان -2

 ه ق. 1421ت اسالمی افغانستان مصوب قانون تابعی  امار -3

 1388های همگانی قانون رسانه  -4

 .1322قانون مدنی جمهوری اسالمی افغانستان، مصوب  -2

 1328قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  -6

 1313قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران، مصوب  -7

 1318شهریورماه  13قانون تابعی  جمهوری اسالمی ایران، مصوب -8

 1928اکتبر4فرانسه، قانون اساسی -9

 2113نوامبر26قانون تابعی  فرانسه، -11

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)تابعیت از منظر نظام حقوقی افغانستان 

 

 
 زحل دقیق

 

 اصول و مبانی تابعیت در حقوق افغانستان

المللی عالوه بر اصول و قواعد داخلوی کشوورها راجوع بوه تابعیو        سه اصل بین    

ل لزوم داشتن تابعیو ، اصول وحودت تابعیو  و اصول      اند از: اص وجود دارد که عبارت

که مورد تائید و قبول همه کشوورها اسو ، و برمبنوای هموین      تغییرپریری تابعی  اس 

نماینود. ایون    و قواعد مربو  به تابعی  را طرح و تدوین می اصول، کشورها سایر اصول

یه جهوانی حقووق   اصول مبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر و قرارداد الهه اس . اعالم

هرکس حق دارد دارای تابعی  باشود، احودی را   »دارد که  بشر در مورد تابعی  مقرر می

و همچنان قورارداد الهوه   « توان خودسرانه از تابعی  یا حق تغیر تابعی  محروم کرد نمی
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المللی اسو  کوه هور فورد دارای      به نفع عموم جامعه بین»دارد  در مورد تابعی  مقرر می

 «  باشد و جز آن تابعی  دیگری نداشته باشد. یک تابعی 

توان این سه اصول را اسوتنبا     المللی، می با توجه و دق  در اصول و قواعد بین      

نمود. افغانستان نیز از این اصول پیروی نمووده و در پرتوو آن سوایر قواعود و مقوررات      

 اند.  تابعی  را طرح و تدوین نموده

 اشتن تابعیتمبحث اول: اصل لزوم د        

منظور از این اصل آن اس  که هر فرد باید تابعی  دولتی را داشته باشد، و هیچ       

ها اس ،  فردی نباید بدون تابعی  باشد، زیرا؛ حقوق و تکالیف افراد ناشی از تابعی  آن

لرا اگر وضعی  افراد معلوم نباشد، یعنی  مشخ  نباشد که شخ  تبعه چوه کشووری   

آید و وضع حقوق و تکالیف آن شوخ  در  رعادی برای فرد پیش میاس ، وضعی  غی

جامعه روشن نیس ، بسیار از مسایل مثل ازدواج، اشتغال و تنظیم سند و غیره، قووانینی  

تنهوا   که بایستی بر اعمال او حکوم  کند معلوم نخواهد بود. بنابراین داشتن تابعیو  نوه  

قووق و تکوالیف کوه دارد برخووردار     شود که فرد نزد دول  متبووع خوود از ح   سبب می

المللی نیز وضعی  فرد روشن خواهد بود و هم در داخول و   گردد، بلکه نزد جوامع بین

 گردد.خارج از حمای  دول  متبوع خود برخوردار می

قوانون   شده اسو  و  ، در اکثر ممالک یک اصل پریرفتهاصل لزوم داشتن تابعی       

کوه در قلمورو    شخصوی » چنین صراح  داردکوه:  ین اصلتابعی  افغانستان با پریرفتن ا

دول  اسالمی افغانستان یا خارج از آن، از والدین که تابعی  افغانستان را داشوته باشود،   

حقوق فرانسوه نیوز اصول     1«شود. تولد گردد، تبعه دول  اسالمی افغانستان محسوب می

هرگواه در زموان   »ارد کوه:  د لزوم داشتن تابعی  را پریرفته و متکی بر این اصل بیان موی 

صوورت قطعوی و    هوا بوه   تولد طفل والدین هر دو فرانسوی باشند، تابعی  فرانسووی آن 

                                                           
 .9ماده  2(،بند 1421، 792وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان، )کابل: جریده رسمي، شماره  .1
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گردد. در چنین موردی تحمیل تابعیو  فرانسوه بوه     ها نیز انتقال می الزامی به فرزندان آن

 1«طفل بدون حق رد تابعی  اس .

یوا اشوخا  بودون تابعیو       ای بوی توابعیتی   وسیله اصل لزوم داشتن تابعی  به      

گردد. اشخا  بدون تابعی  کسانی اند که تابع هیچ دولتوی نبووده و   )آپاترید( نق  می

قانون ملی ندارند، تا بر احوال شخصیه آنان حکوم  نماید. عوووامل چوون پناهنودگی،    

-عنوان مجازات سبب بی توابعیتی اشوخا  موی    کسب تابعی  جدید و سلب تابعی  به

 گردد. 

شخصی که حایز تابعیو  افغانسوتان نبووده و    »اساس قانون تابعی  افغانستان؛  بر    

اسناد معتبر مُثب  تابعی  خارجی هم نداشوته باشود؛ شوخ  بودون تابعیو  پنداشوته       

مطوابق قوانون مودنی      3گوردد.  و افراد بدون تابعی ، خارجی محسووب موی   2«شود. می

دولو  متبووع شوان اسو .  ولوی      افغانستان احوال شخصیه افراد خارجی توابع قوانون   

که افراد بدون تابعی  دول  متبوع شان معلوم نیس ، در اینجا پرسشی مطورح   ازآنجایی

 گردد؟   گردد که احوال شخصیه افراد بدون تابعی  توسط چه قانونی تنظیم می می

تعیوین  »در پاسخ به این پرسش قانون مدنی افغانسوتان چنوین صوراح  داردکوه:        

التطبیق در مورد اشخا  که تابعیو  شوان معلووم نیسو ، از صوالحی       قانون واجب 

گرفتوه، یعنوی    اما حقوق فرانسه در این مورد رویه دیگوری را در پویش   4«محکمه اس .

دانوان   دانند، زیرا؛ حقوق احوال شخصیه افراد بدون تابعی  را مشمول قانون اقامتگاه می

ای دسته احووال شخصویه دارای دو   فرانسوی معتقدند که سیستم حل تعارض فرانسه بر

                                                           
فرانسه، )تهران: مجله تحقیقاتي حقوقي شماره  یت اصلي در حقوق ایران وخمامي زاده، فرهاد، بررسي تطبیقي تابع .1

 . 21۵(، ص. 44
 . 8وزارت عدلیه، پیشین، ماده  .2
 .3ماده 2همان، بند  .3
 . 33(، ماده 13۵۵، 3۵3وزارت عدلیه، قانون مدني افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  .4
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موجب آن نسب  به وضعی  و اهلی  افراد قوانون   قاعده اس . یکی قاعده اصلی که به

موجوب آن در صوورت    دار اس . و دیگر قاعده ثانوی که به دول  متبوع آنان صالحی 

دار اس . بنابراین در موورد اشوخا     فقدان قانون دول  متبوع قانون اقامتگاه صالحی 

قاعده دومی متوسول   گردد، لرا باید بهن تابعی  چون اِعمال قانون ملی غیرممکن میبدو

 1شد و تکلیف قضیه را معین نمود.

اغلب کشورها ازجمله افغانستان اصل لزوم داشوتن تابعیو  را پریرفتوه و بورای          

مح  تولود بایود تبعوه دولتوی معینوی       هر فرد به»رسیدن به این اصل، دو قاعده دیگر؛ 

تواند ترک تابعی  نماید تا تابعی  دول  دیگوری را بوه دسو      باشد و هیچ فردی نمی

اند کوه در ذیول    در راستای تامین و تضمین اصل لزوم داشتن تابعی  مقرر نموده« آورد.

 شود. به آن پرداخته می

 معینی باشد محض تولد باید تبعه دولت فرد به الف( هر        

شود. این قوانون  آید، تابعی  دولتی به او تحمیل میمیمح  که طفلی به دنیا  به    

تحمیل تابعی  به دلیول   2اند. ها آن را پریرفته اجتماعی اس  و امروزه تقریباً همه دول 

تواند انتخاب تابعی  نماید، پس باید تابعیتی به او داده  آن اس  که طفل تازه تولد، نمی

. بنابراین فرض براین اس ،که طفل توازه  نمود توانس  آن را انتخاب میشودکه اگر می

که تابعی  کشووری را   کرد، یا اینتوولد احتماالً همان تابعی  والدین اش را انتخاب می

 پریرف  که در آنجا متولدشده بود.  می

در حقووق افغانسوتان    «مح  تولد باید تبعه دولتی معینی باشود  هر فرد به»قاعده     

ش  این قاعده، قانون تابعیو  افغانسوتان راجوع بوه تحمیول      شده و با در نظر دا پریرفته

شخصی که در قلمرو دول  افغانستان یا خارج از آن، از والودین  »دارد؛  تابعی  مقرر می

                                                           
 .249(، ص.1387لل خصوصي، )تهران: نشر میزان، الم الماسي، دکتر نجاد علي، حقوق بین .1
 .30(، ص.1391الملل خصوصي،)تهران: انتشارات آگه، چاپ بیست وششم،  نصیری، محمد، حقوق بین .2
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-که تابعی  افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولو  افغانسوتان محسووب موی    

فول یکوی از والودین او تبعوه     هرگاه حین تولود ط »دارد که:  و همچنان مقرر می 1«گردد.

دول  افغانستان و دیگری تبعه خارجی باشود، طفول تحو  شورایط مخصوو ، تبعوه       

هرگاه حین تولد طفول یکوی از والودین    »همچنین اس ؛  2«شود. افغانستان محسوب می

تبعه افغانستان و دیگری بدون تابعی  یا تابعی  اش تثبی  نباشد، طفول بودون در نظور    

لمرو افغانستان یا خارج از آن متولدشوده اسو ، تبعوه افغانسوتان بوه      که در ق داش  این

گوردد و   ذکر اس  اطفال که در قلمرو دول  افغانسوتان یافو  موی    قابل 3«رود. شمار می

 شوند. والدین آن معلوم نباشد، طبق قانون تابعی  افغانستان، تبعه افغانستان محسوب می

شوود   گونه نتیجه می این« دولتی معینی باشدمح  تولد باید تبعه  هر فرد به»از بحث  

که حقوق افغانستان این قاعده را پریرفته و در پرتوی آن قواعد چنودی را مقورر نمووده    

که در فوق به آن پرداخته شد، و همچنان واضح شد که تحمیل تابعیو  هور  از طریوق    

 اعمال اس .   اصل خون و خاک قابل

یت کند تا تابعیت دولت دیگری را به دسـت  تواند ترج تابع ب( هیچ فرد نمی     

 آورد

منظور از این قاعده آن اس ،که هر شخ  باید پیوسته تابعی  داشته باشد و نباید    

برمبنای این اصل، هرگاه شخصوی بخواهود تابعیو  دولتوی را      4در داشتن آن وقفه افتد.

کورده باشود، یعنوی تابعیو  شوخ        ترک کند، ناچار تابعی  دول  دیگری را تحصویل 

پیوسته باشد، و این همان پیوسته بودن رابطه سیاسی فرد بوا دولو  اسو  کوه در هویچ      

                                                           
 .9ماده 2(، بند1421، 792وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  .1
 .10همان، ماده  .2
 .12ن، مادههما .3
 .63(، ص.1391الملل خصوصي،)تهران: انتشارات سمت،  افضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق، حقوق بین .4
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تکوالیف شوانه    ای نباید قطع گردد، تا باشد از طرفی شوخ  نتوانود از وظوایف و   لحظه

 خالی نماید، واز طرفی هم از بی تابعیتی افراد جلوگیری صورت گرفته باشد.

افرادی که در مملک  خارجه »درگرشته قانون تابعی  افغانستان مقرر نموده بود،     

اقام  دارند هرگاه معلوم شود که با حکوم  افغانستان حس ارتبا  و عالقوه نداشوته و   

های افغانی قصداً مراوده ننماید، عنودالزوم حکومو  افغانسوتان     با سفارت وقونسل خانه

که شخ  به تابعی  کشوور دیگوری    بدون این 1«نمود. تابعی  همچو افراد را  سلب می

 گردید.   درآمده باشد،که در حقیق  این امر سبب افزایش افراد بی تابعی  می

تابعیو  کنود توا تابعیو       تواند ترک هیچ فرد نمی»امروزه حقوق افغانستان، قاعده    

را پریرفتووه و در جهوو  تطبیووق ایوون قاعووده مقوورر « دولوو  دیگووری را بووه دسوو  آورد

اقام  تبعه دول  افغانسوتان در خوارج، سوبب از دسو  دادن تابعیو  وی      »دارد،که  می

دارد کوه   و در حمای  اشخاصی که خارج از افغانستان قرار دارد، بیوان موی   2«گردد. نمی

همچنوین در   3شوود.  افغانستان بوده و به دول  خارجی سپرده نمیتح  حمای  دول  

نماینود، قوانون    ای غیرقانونی تابعیو  خوارجی را حاصول موی     گونه خصو  افراد که به

و تنها حمای   4«شود. تابعی  افغانی وی سلب نمی«تابعی  افغانستان صراح  دارد که 

 .شود سیاسی دول  افغانستان از چنین افراد برداشته می

شود که این قاعده درگرشته در حقوق افغانستان  مورد نق   نهایتاً چنین نتیجه می   

مندی و وفاداری پنداشته بودند.  شده و عل  آنرا اقام  اتباع در خارج و عدم عالقه واقع

اما امروزه هر  این قاعده را پریرفته که در حقیق  گامی در جه  کواهش بوی توابعیتی    

 اس  .

                                                           
 . 18(، ماده.1330ثور 30اصول نامه تابعیت در افغانستان، )کابل:مطبع کابل،  .1
 .۵(، ماده.1421، 792ره وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شما .2
 . 6ماده  2و1همان، بند   .3
 .31همان، ماده  .4
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 م : اصل وحدت تابعیت  مبحث دو        

منظور از این اصل آن اس  که هر فرد نباید بیش از یک تابعی  داشته باشد، یعنی    

نمایود. چنانچوه بوی توابعیتی افوراد را در       این اصل تابعی  دوگانه )مضاعف( را نفی می

داد، تابعی  دوگانه نیز افوراد را در وضوعی  غیرعوادی قورار      وضعی  غیرعادی قرار می

ها اس ، اگر فوردی دو تابعیو     د، زیرا؛ حقوق و تکالیف افراد ناشی از تابعی  آنده می

داشته باشد، معنی آن این اس  کوه در دو کشوور دارای حقووق و تکوالیف اسو ، و از      

طرفی برای فرد بسیار دشوار خواهد بود که تمام تکالیف خود را نسوب  بوه دو دولو     

که فردی از حقوق اتبواع دو کشوور برخووردار    انجام دهد. بنابراین، چگونه ممکن اس  

کننود کوه   کشورها همواره سعی موی  1شده، و از عهده تکالیف هردو کشور نیز به درآید.

اتباع شان تنها تابعی  کشور متبوع خود را داشته باشند، تا از بی توابعیتی و همچنوان از   

 تابعی  دوگانه جلوگیری نمایند.

ندان حقوق فرانسه معتقد اس  که بی توابعیتی از اثور   هانری باتیفول یکی از دانشم   

 2آید.تعارض منفی و تابعی  دوگانه )مضاعف( از اثر تعارض مثب  تابعی  به وجود می

تعارض مثب  به این مفهوم که دو کشور نظر به قووانین داخلوی خوود، فورد را ازجملوه      

و تعارض منفی در صورتی نماید.  اتباع خود شناسایی نموده و تابعی  خود را اِعمال می

اس  که دو کشور نظر به قانون داخلی خوود، فورد را از اتبواع خوود ندانسوته و  بوه آن       

تابعی  خود را ندهد.که در صورت اول فورد دارای تابعیو  دوگانوه و در صوورت دوم     

 گردد.فرد بی تابعی  می

اعف بوه  گردد، تابعی  مضوسیله تابعی  مضاعف نق  می اصل وحدت تابعی  به   

حال کوه   معنای جمع شدن دو یا چند تابعی  در یک شخ  اس ، این اشخا  درعین

 داند. ها را تابع خود می تابع دولتی اس ، دول  دیگری نیز آن

                                                           
 .67(، ص.1391الملل خصوصي،)تهران: انتشارات سمت،  افضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق، حقوق بین .1
 .1ر(ص.گست باهری، زهرا، اعطار، افشانه، بررسي آثار تابعیت مضاعف وراه های پیشگیری از آن،)تهران: حق .2
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قانون تابعی  افغانستان با پریرفتن اصل وحدت تابعی ، در جهو  رفوع تابعیو         

غانسوتان، تبعوه افغانسوتان    شخ  که مطوابق قوانون تابعیو  اف   »دارد؛  مضاعف مقرر می

اموا قوانون اساسوی     1«توانود. محسوب شود، در موقف تابعیو  دوگانوه قرارگرفتوه نموی    

طور صریح نپریرفتوه و در شورایط    افغانستان اصل تابعی  واحده را در خصو  وزرا به

دارد،که تنها حامل تابعی  افغانستان بوده، هرگواه کاندیود وزارت تابعیو      وزرا مقرر می

این  2دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صالحی  تائید ورد آن را دارد.کشور 

قانون اساسی در مغایرت کامل با اصل وحدت تابعی  قرار داشته و از طرفی ممکن  ماده

اس  از این ماده باآنکه در راستای مصالح کشور و رفع نیازمندی به مودیران متخصو    

های زیادی توسط کشورهای که اتباع افغانسوتان   ادهو با تحصیالت عالی اس ، سوماستف

تابعی  آنرا دارد، صورت بگیرد و سوبب اخوتالل امنیو  داخلوی و خوارجی افغانسوتان       

گردد، چوون  ذکر اس  که در مورد تابعی  مضاعف قانون اساسی اِعمال می گردد. شایان

رفی هم نسوب  بوه   و از ط مراتب مقدم بر قوانین عادی بوده قانون اساسی ازلحاظ سلسله

-وسیله تابعی  دوگانه نق  موی  قانون تابعی  مؤخر اس . اصل وحدت تابعی  تنها به

صوورت   گردد. کشورها بنا بر مصالح ملی خود یکی از دو سیستم خون و خاک و یا بوه 

نمایند،که خود یکی از عوامل تابعیو  دوگانوه اسو .    تلفیقی هر دو سیستم را اِعمال می

ازدواج و تحصیل تابعی  جدید بدون خروج از تابعی  اصلی نیز  همچنین عوامل چون

 شود . صورت فشرده به آن پرداخته می گردد،که در ذیل بهسبب تابعی  دوگانه می

 الف( ایجاد تابعیت مضاعف از اثر اِعمال سیستم خون و خاج     

ازآنجاکه اِعمال یکوی از دو سیسوتم خوون و خواک عواری از مشوکالت نیسو ،            

کشورها نظر به مصالح ملی، با ترجیح یکی از دو سیستم خون و خاک و یا هوم هور دو   

                                                           
 .7(، ماده.1421، 792وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  .1
 .72(، ماده 1383، 818وزارت عدلیه، قانون اساسي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  .2
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نماینود، کوه درنتیجوه فورض      اند. و آنورا اِعموال موی    صورت تلفیقی پریرفته سیستم را به

که اگر طفلی در خوارج از قلمورو    برفرض این گردد. زیر؛تابعی  مضاعف نیز محقق می

انود، متولود    کشور بیگانه که سیستم خاک را پریرفتوه  دول  متبوع والدین خود، یعنی در

گردد، و از طرفی،کشور گردد؛ مطابق سیستم خاک تابعی  محل تولد بر طفل تحمیل می

متبوع والدین در صورت که سیستم خون را پریرفته باشد، تابعی  والودین را بور طفول    

خواک دارای تابعیو    نماید، اینجاس  که طفل درنتیجه اِعمال سیستم خون و  تحمیل می

طور مثال برفرض اینکه، طفلی از والدین افغانی در کشور فرانسه که  به 1گردد.دوگانه می

نماید، تولد گردد، مطابق قانون تابعی  افغانسوتان، ایون طفول     سیستم خاک را اعمال می

و از طرفی که کشور فرانسه سیستم خاک را در ایون   2گردد.تبعه افغانستان محسوب می

دهد. بدین ترتیب طفول دارای   نماید، به طفل تابعی  دول  فرانسه را می د اِعمال میمور

هوا   گردد. همچنین اگر طفلی از والدین کوه یکوی از آنهایوا هور دو آن     تابعی  دوگانه می

حامل تابعی  فرانسوی باشود، در خواک افغانسوتان تولود شوود مطوابق قوانون تابعیو          

و برحسب  3گردد.شرایطی، تبعه افغانستان محسوب میافغانستان، طفل با در نظر داش  

قانون تابعی  کشور متبوع والدین، که سیستم خون را پریرفته، تابعی  کشور فرانسه نیز 

در هور دو فورض، تابعیو  دوگانوه نسوب  بوه طفول محقوق           4شود. بر طفل تحمیل می

ع خوود را از دیود   شود این اس  که کشورها اتبا گردد.  بنابراین چیزی که روشن می می

که شناسایی شد، تابعیو  خوود را بور     مح  این دهند، و به خود مورد شناسایی قرار می

نمایود،   که از بی تابعیتی افراد جلوگیری می نماید.که این امر عالوه بر این فرد تحمیل می

                                                           
-68(، صص. 1391: انتشارات سمت، الملل خصوصي،)تهران افضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق، حقوق بین 1.

71. 
 .9ماده. 2(، بند1421، 792وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  2.
 .13و10همان، مواد  3.
 فرانسه. 1973قانون تابعیت  18ماده  4.
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گردد. افغانستان و فرانسه، هر دو سیسوتم  در بعضی مواقع سبب تابعی  مضاعف نیز می

 اند. بیشتر قواعد تابعی  افغانستان مبتنی بر معیار خون اس .  و خاک را پریرفتهخون 

 ب( ایجاد تابعیت مضاعف از اثر عقد ازدواج        

عوامل مختلف در نق  اصل وحدت تابعی  وجود دارد. یکی از عوامل که سبب    

جهو    ننق  اصل وحدت تابعی  شده، ایجاد تابعی  مضاعف از اثر ازدواج اس . ازآ

های آشنایی و ازدواج نیز  که امروز روابط افراد در سطح جهان گسترده شده اس ، زمینه

شوود کوه    افتد.که این امر گاهی سبب می های مختلف بیشتر از گرشته اتفاق می با تابعی 

یکی از اعضای فامیل، تابعی  دیگری را نیز کسب نماید، چنانچوه کنوانسویون اروپوایی    

هور فوردی تابعیو  دیگوری را بوه دسو        »وضوع را پریرفته اس ، که تابعی  نیز این م

در مورد ازدواج دو تبعوه   1«تواند. آورد، تابعی  قبلی خویش را نیز همچنان حفظ می می

المللوی دو روش وجوود دارد: یکوی وحودت تابعیو        بیگانه با یکدیگر، در عرصه بوین 

م وحودت تابعیو    زوجین؛ دیگری تفکیک تابعیو  زوجوین. درکشوورهای کوه سیسوت     

توانود در برخوی مووارد سوبب تابعیو        اند، ازدواج اتباع با بیگانه موی  زوجین را پریرفته

که زوجوه   شود، بدون این مضاعف گردد، به صورتی که تابعی  زوج برزوجه تحمیل می

داده باشود. اموا درکشوورهای کوه سیسوتم تفکیوک        تابعی  کشور متبوع خود را ازدس 

 افتد. اند ظاهراً کمتر تابعی  مضاعف اتفاق می رفتهتابعی  زوجین را پری

توان پی بورد کوه حقووق افغانسوتان      با توجه و دق  به قانون تابعی  افغانستان، می  

تواننود   سیستم تفکیک تابعی  زوجین را پریرفته، و مطابق آن هور یوک از زوجوین موی    

بینوی نمووده    غانستان پیشتابعی  جداگانه داشته باشند. به همین منظور، قانون تابعی  اف

اس ، هرگاه تبعه خارجی با تبعه افغانستان مطابق شریع  اسالم ازدواج نمایود، بعود از   

تقدیم درخواس  تحریری مبنی بر مطالبه تابعی  افغانستان، تابعی  وی بودون در نظور   

                                                           
 .72-71افضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق،پیشین،صص.  1.
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ای این حکم قانون تابعی  افغانستان در راست 1تواند.شده می داش  موعد قانونی پریرفته

تامین تابعی  واحده و رفع تابعی  دوگانوه اسو ، کوه نخسو  تبعوه خوارجی بایود از        

آید. اموا در صوورت ازدواج   تابعی  خویش منصرف شده و بعداً به تابعی  افغانستان در

تبعه افغانی با تبعه بیگانه که زوجه افغانی و زوج خارجی باشد، در موورد تبعوه افغوانی    

تد. زیرا؛ مطابق قانون تابعی  افغانستان، تابعی  تبعه افغانستان اف تابعی  دوگانه اتفاق می

گردد، و درنتیجه فرض تابعی  دوگانه نیز محقوق  می 2در اثر ازدواج با تبعه بیگانه حفظ

 گردد.می

ج( ایجاد تابعیت مضاعف از اثر تحصیل تابعیت جدید بدون خروج از تابعیـت        

 اصلی

صل وحدت تابعی ،کسب تابعی  جدید بدون خروج یکی دیگر از موارد نق  ا    

اش، تابعی  جدید تحصیل نماید.کوه   از تابعی  اصلی اس ، فرد با حفظ تابعی  قدیمی

ممکن اس  در مواردی اشخاصی بدون اطالع کشور متبوع خود، و عدم رعای  شورایط  

قانونی برای تورک و تحصویل تابعیو ، تابعیو  جدیودی را تحصویل نمایدکوه در ایون         

 3نماید.صورت تابعی  مضاعف پیدا می

قانون تابعی  افغانستان در مورد تحصیل تابعی  جدید، با حفظ تابعی  قبلی تبعه     

دارد؛  نماید، مقرر موی صورت غیرقانونی تابعی  کشور خارجی را حاصل می افغانی که به

ارجی را طور غیرقانونی تابعی  حکومو  خو   هرگاه شخصی دارای تابعی  افغانستان به»

گوردد، اموا از حمایو  دولو  افغانسوتان در       حاصل کند، تابعی  افغانی وی سلب نموی 

                                                           
 .18(، ماده.1421، 792ارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره وز 1.
 .28همان، ماده.  2.
 .7۵افضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق، پیشین، ص. 3.
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مطابق این اصل قوانون تابعیو  افغانسوتان، تابعیو  تبعوه       1«گردد.خارج برخوردار نمی

حال تابعی  کشوور خوارجی را نیوز دارد کوه      مانده و درعین افغانستان برجای خود باقی

 گردد.ه در مورد فرد محقق میدرنتیجه فرض تابعی  دوگان

 مبحث سوم : اصل تغییرپذیری تابعیت          

تغییر تابعی ، ازجمله حقوق فطری و طبیعی بشر اس ، چنانچوه اعالمیوه جهوانی       

هورکس حوق دارد دارای تابعیو  باشود و     »حقوق بشر در این مورد صراح  دارد کوه  

از ایون اصول    2«ابعی  محروم کرد.توان خودسرانه از تابعی  یاحق تغییر ت احدی را نمی

توان گرف  کوه هور فورد حوق دارد تابعیو       اعالمیه جهانی حقوق بشر چنین نتیجه می

 حال حق تغییر تابعی  را نیز دارد. دولتی را داشته باشد و درعین

گردید، چنانچه العمر و غیرقابل تغییر محسوب می ای مادامدرگرشته تابعی  رابطه    

دادنود. ایون   نی و روسیه تزاری اجازه ترک تابعی  را به اتباع خوود نموی  امپراتوری عثما

طرز تفکر تا اواسط قرن نوزدهم ادامه یاف ، اما امروزه در بیشتر کشورها، تغییر تابعیو   

قبول درآمده اس ، که به جه  آن افراد تغییر تابعیو    صورت یک اصل قانونی و قابل به

 توانند.داده می

  افغانستان با پریرفتن اصل تغییرپریر بودن تابعی ، صراح  داردکه؛ قانون تابعی    

اعاده و قبولی درخواس  مبنی بر ترک تابعی  افغانستان به تصویب شورای وزیوران و  »

این اصل قانون تابعی  افغانستان نمایوانگر ایون    3«گیرد. جمهور صورت می توشیح رئیس

تی اسو ، و در ایون مووردنظر دولو      امر اس ،که اعاده و ترک تابعیو  عمول حواکمی   

کننده اس  که ممکن اسو  در موواردی تورک تابعیو  را بپوریرد و در       افغانستان تعیین

                                                           
 .30ماده (، 1421، 792وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  1.
  اعالمیه جهاني حقوق بشر. 1۵ماده  2.
 .24ماده. 1(، بند1421، 792وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  3.
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شخصوی  »دارد؛  مواردی آنرا رد نماید. در جای دیگری قانون تابعی  افغانستان مقرر می

خول  کند، مکلف اس  تا اموال غیرمنقول خوود را در دا که تابعی  افغانستان را ترک می

کشور به فروش رسانده و هرگواه در مودت یوک سوال بعود از توشویح تصوویب تورک         

تابعی ، ملکی  غیرمنقول خود را به فروش رسانیده نتوانود، امووال وی توسوط دولو      

مطوابق ایون    1گوردد. افغانستان به فروش رسیده و قیم  آن به شخ  مرکور تادیه موی 

نود، بایود امووال غیرمنقوول خوود را بوه       نمای اصل، کسانی که ترک تابعی  افغانستان موی 

نمایند و ازنظور قوانون افغانسوتان     فروش برسانند. زیرا؛ با دول  افغانستان قطع رابطه می

افراد بیگانه حق داشتن اموال غیرمنقول را در افغانستان ندارند. بدین منظوور فوردی کوه    

 گردد. نماید، بیگانه قلمداد می ترک تابعی  افغانستان می

کنود.   کته مهم این اس  که تنها اصل تغییر تابعی ، برای افوراد ایجواد حوق نموی    ن    

ها در نظر اسو ، توا    زیرا؛ تابعی  یک رابطه سیاسی اس  و بیشتر منافع و مصالح دول 

گوردد،  تنها حق بدون قید و شر  تبعه محسوب نموی  حق افراد، بنابراین تغییر تابعی  نه

ها مواجوه اسو . زیورا     از طرف دول  2تغییر تابعی ، بلکه همواره با حق رد درخواس 

هوا اسو  و هویچ الزاموی بورای       طوری که اعطای تابعی  مربو  به قووانین دولو    همان

هوا   ها موجود نیس ، تغییر تابعی  نیز مربو  به قووانین دولو    اعطای تابعی  نزد دول 

که درخواس  تغییر  ایندهد و یا  اس ، و دول  اس  که اجازه تغییر تابعی  افراد را می

 نماید.  تابعی  افراد را رد می

شوده   هرحال امروزه اصل تغییرپریر بودن تابعی ، تقریباً ً نزد همه جوامع پریرفته به   

اس . تغییر تابعی  ممکن اس  از طریق قانون به فرد تحمیول شوود، یوا آنکوه بوه اراده      

گاهی ممکن اس  تغییر تابعی  شخ  و بر اساس درخواس  تبعه تغییر یابد، و یا هم 

                                                           
 .29همان، ماده.  1.
 .83،ص.(1391الملل خصوصي،)تهران: انتشارات سمت،  افضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق، حقوق بین 2.
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شوده   صورت قهری باشد. درواقع تغییر تابعی  به دو صورت ارادی و غیرارادی واقوع  به

 شود.تواند، که در ادامه به بحث تغییر ارادی و غیرارادی  تابعی  پرداخته میمی

 الف( تغییر ارادی تابعیت        

ر هرزموانی کوه  بخواهود بتوانود     منظور از تغییر ارادی تابعی  این اس  که تبعه د   

کردنود  ها کمتر قبول می درگرشته دول رابطه تابعی  را با دول  متبوع خود قطع نماید. 

موردقبول صل تغییرپریر بودن تابعی  تدریج ا که کسی تابعی  خود را ترک نماید، اما به

یو  و  از طرفی ممکن اس  برای شخ  دالیل موجهی برای تغییور تابع  زیرا؛ .واقع شد

کوه   نیسو  نفع دولو  در ایون    ،طرف دیگر و از ،ترک تابعی  فعلی وجود داشته باشد

اموروزه   .آن را نداشته باشوند وخاک  مندی به آب عالقه دارا باشد،که افرادی تابعی  آن را

قدر مختار نیسو  کوه هور     رود و فرد آن قیدوشر  به کار نمی تغییر تابعی  به مفهوم بی

خود خارج و تابعی  جدید را تحصیل نماید، زیورا؛ اراده فورد    وق  خواس  از تابعی 

کنود نوه اعموال اراده    با حاکمی  دول  برخورد دارد. در هر حال  فرد صرفاً تقاضا موی 

 1آزاد.

بورای جلووگیری از   اکثر کشورها باآنکه اصل تغییرپریری تابعی  را پریرفته ولوی      

. قانون تابعی  افغانسوتان نیوز   اند ی قایل شدهشرایط نسبتاً مشکلاین اصل، سؤ استفاده از 

توانود درخواسو     شرایطی را در این خصو  در نظر گرفته که فرد واجد شورایط موی  

ذکر اسو  کوه فورد تنهوا حوق درخواسو  تورک         ترک تابعی  افغانستان را نماید. شایان

اسو    کننوده  تابعی  را دارد نه حق ترک تابعی  را، درهرصورت دول  افغانستان تعیین

 که درخواس  ترک تابعی  را، تائید و یا رد نماید.

                                                           
 .84افضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق، پیشین، ص. 1.
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، اوالً درخوواس  دهنوده ترک تابعی  افغانسوتان،  1مطابق قانون تابعی  افغانستان    

وجایب و مکلفی  های را که در برابور دولو  افغانسوتان دارد بایود انجوام دهود. مثول        

رات دولتی و موسسات خدماتی پرداخ  مالیات. دوماً مکلفی  های مالی که در قبال ادا

های مختلط و خصوصی دارد، باید انجام دهد تا سوبب ضورر مراجوع فووق      و یا شرک 

هوای دولتوی و خصوصوی و یوا دیوون اتبواع        نگردد. مثل دیون مالیواتی، قوروض بانوک   

به جنای  شده باشد در غیر  افغانستان. سوماً درخواس  دهنده ترک تابعی  نباید محکوم

توانود. چهارمواً تورک تابعیو  امنیو  دولو         رائ ، ترک تابعی  کرده نموی آن، تا اخر ب

افغانستان را متضرر نسازد. اگر ترک تابعی  سبب زیان امنی  ملی افغانستان شوود، فورد   

داردکوه از   تواند، مانند کسی که مناصب شغلی نظوامی  درخواس  ترک تابعی  کرده نمی

در صورت افشام آن اسورار نظوامی، امنیو      اسرار نظامی دول  افغانستان آگاهی دارد و

 ملی افغانستان مختل شود.

 ب( تغییر غیرارادی تابعیت        

گرفو ، اموا ممکون اسو      تغییر تابعی  به خواس  و تقاضای تبعوه صوورت موی      

موردی پیش آید که تابعی  کشور دیگری بر فرد تحمیل گردد. این فورض در صوورتی   

شوود و بورای اتبواع آن     از سرزمین اصلی جودا موی  اس  که قسمتی از خاک یک کشور 

-تغییر حاکمی  باعث تغیر تابعی  نیز موی  آید.موضوع تغییر غیرارادی تابعی  پیش می

گردد، به این معنا که با انتقال سرزمینی کشوری به کشور دیگری، اتبواع کشوور پیشوین    

نماینود.   سوب موی  دهند و تابعی  کشور جانشین را ک تابعی  گرشته خود را از دس  می

المللوی، بوه نحوو دیگوری      تواننود بوا انعقواد معاهودات بوین     اما کشورهای مربوطوه موی  

المللوی   منظور احترام به اراده فردی غالباً در معاهدات بوین  گیری نمایند. امروزه به تصمیم
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توانند یکوی را انتخواب نماینود،    شود که افراد از میان دو تابعی  می بینی می مربوطه پیش

 1ه تابعی  قدیم یا تابعی  جدید باشد.خوا

هوا   ای اس  کوه فقوط برخوی    گونه ها به باید توجه داش  که عمالً شرایط عهدنامه    

توانند از حق انتخاب استفاده نمایند، زیرا؛ مدت انتخاب کوتاه بوده و از طرفوی اگور   می

ند توا امووال   شوو  اهالی چنانچه تابعی  کشور پیشین خود را انتخاب نمایند، مجبوور موی  

گونوه   غیرمنقول خود را به فروش برسانند و از آن خاک خارج شووند. در حقیقو  ایون   

نماید.گاهی چنین  معاهدات که همراه با حق انتخاب اس ، تابعی  را بر افراد تحمیل می

های  هم شده که حق انتخاب به سکنه داده نشده چنانچه در معاهده ورسای به فرانسوی

اثر الحاق قبلی این اراضی به آلمان به تابعیو  دولو  آلموان درآموده     الزاس و لورن که 

خوود و بودون ابوراز اراده، بوه جامعوه       خوودی  هوا بوه   بودند، حق انتخاب داده نشد و آن

 2فرانسوی بازگش  نمودند.

ای که  گونه گاهی ممکن اس  تغییر غیرارادی تابعی  ناشی از عقد ازدواج باشد. به   

از زوجین بر دیگری تحمیل گردد،که معموالً تابعی  زوج بر زوجوه  تابعی  متبوع یکی 

ای بورای تغییور تابعیو  نداشوته باشود. تغییور       شود، هرچند زوجه هویچ اراده  تحمیل می

تابعی  زن در اثر ازدواج ناشی از وجود دو سیستم وحدت و تفکیک تابعی  اس ، کوه  

زوجوین از طورف کشوورها     تغییر تابعی  زن، ناشی از پریرش سیستم وحودت تابعیو   

 اس .

درگرشته بیشتری کشورها طرفدار سیستم وحدت تابعی  زوجین بودند، زیورا؛ بوه     

این تصور بودند که وحدت تابعی  باعث استحکام بنیاد خانواده و از آن طریق موجوب  

گردد. و از طرفی ازدواج اموری موادام   استحکام اجتماع کالن ترکه همانا کشور باشد، می

                                                           
-9۵(، صص. 1391الملل خصوصي،)تهران: انتشارات سمت،  افضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق، حقوق بین 1.
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شد، و ضرورت بود که وحودت عملوی و معنووی     ت میان زن و شوهر پنداشته میالحیا

ها باشد، که متفاوت بودن تابعیو  زوجوین از ایون منظور، بوا ماهیو  ازدواج در        بین آن

 گرف .تعارض قرار می

حقوق افغانستان درگرشته وحدت تابعی  زوجین را با تحمیول تابعیو  زوج بور       

اند خانم و  کرده افراد که تابعی  افغانستان را تحصیل»بود که زوجه تامین، و مقرر نموده 

و در جوای دیگوری صوراح  دارد کوه      1«شووند.  اوالدشان نیز تبعه افغان محسوب موی 

هرگاه زن تبعه افغانی حسب مجوزات شرعی با تبعه خارجه ازدواج کند، تبعوه افغوانی   »

ر  ارائه سند تصدیق فوراق  ش شود، اما در صورت طالق و یا فوت شوهر به شناخته نمی

همچنین زن تبعه خارجی کوه بوا تبعوه    2«و یا وفات شوهر، افغان و تبعه افغانستان اس .

   3گردید.نمود، تبعه افغانستان محسوب می افغانی ازدواج می

اما امروزه قانون تابعی  افغانستان سیستم تفکیک تابعی  زوجین را پریرفتوه و بور      

تواننود دارای تابعیو  مسوتقل باشوند. قوانون تابعیو        ن موی اساس آن هر یک از زوجی

حصوول  »گونوه صوراح  دارد کوه     افغانستان ضمن پریرش تفکیک تابعی  زوجین، این

هوا کوه    تابعی  افغانستان از طرف یکی از زوجین، بر تابعی  زوج دیگور و فرزنودان آن  

و در جوای دیگوری    4«توانود.  سال را تکمیل کرده باشند، اثری وارد ساخته نمی 18سن 

هوا   ترک تابعی  یکی از زوجین به تابعیو  زوج دیگور و فرزنودان آن   »دارد که  مقرر می

   2«کند. تاثیر وارد نمی

 

                                                           
 .10(، ماده.1330ثور 30اصول نامه تابعیت در افغانستان، )کابل:مطبع کابل،  1.
 .11همان، ماده.  2.
 .12همان، ماده.  3.
 .16(، ماده 1421، 792ابل: جریده رسمي، شماره وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)ک 4.
 .26همان، ماده.   ۵.
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 کسب و سلب تابعیت در حقوق افغانستان  

ای  بوه تعیوین اتبواع     گونوه  گردد، در  نخستین گام بهکه دولتی ایجاد می بعد از این     

نماید. کشوورها   ناسایی آن از بیگانه، از تابعی  افراد استفاده میپردازد و برای ش خود می

دهد کوه چوه    که تشخی  می دهد و یا این نظر به قوانین داخلی خود به افراد تابعی  می

های کسب و سلب تابعیو  در کشوورها متفواوت اسو .     اش باشد. لرا روش کسی تبعه

روزه اکثور کشوورها ازجملوه    کسب تابعی  مبتنی بر دو سیستم خون و خاک اس  و امو 

نماینود. در ایون   صورت تلفیقی اسوتفاده موی   افغانستان و فرانسه نیز از این دو سیستم به

های کسب تابعی ،کسب و سلب تابعی  در حقوق افغانستان و  فصل به موضوع سیستم

 شود. فرانسه در ضمن پرداخته می

 های کسب تابعیت مبحث اول : سیستم        

هوا و یوا در    دانند که از والدین تح  تابعیو  آن  ی را اتباع خود میها اشخاص دول  

ها بر این دو ها متولدشده باشند. اعطا و کسب تابعی  کشور سرزمین تح  حاکمی  آن

قاعده استوار اس  چنانچه اعطا و کسب تابعی  بر اساس تابعی  والدین باشد، سیسوتم  

گوردد.  اِعموال موی   2اشد سیسوتم خواک  و اگر بر اساس تولد در قلمرو حاکمیتی ب 1خون

 گیرد.بنابراین در این مبحث هر دو سیستم )خون و خاک( موردمطالعه قرار می

 الف( سیستم خون          

یکی از راههای پیشنهادشده برای جلووگیری از بوی توابعیتی، تحمیول تابعیو  بوه          

نسوب بوه    ، در این سیسوتم تابعیو  از طریوق   3شخ  بر اساس تابعی  والدین او اس 

                                                           
1.

 Jus sanguinis 
2.

 Jus soli 
فرانسه،)تهران: مجله تحقیقاتي حقوقي، شماره  خمامي زاده، فرهاد، بررسي تطبیقي تابعیت اصلي در حقوق ایران و 3.

 .201(، ص. 44
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شود، تابعی  والدین خود را پیودا   گردد، یعنی زمانی که طفل متولد میشخ  منتقل می

شود بنام تابعیو  نسسوبی نیوز     نماید و تابعی  که بر اساس این سیستم به افراد داده می می

 . 1گرددیاد می

انواده ای با نژاد ندارد. یعنی هرگاه خو انتقال تابعی  از طریق سیستم خون، مالزمه    

ها نیز به اساس سیسوتم   افغانی تابعی  دول  فرانسه را تحصیل نماید، فرزندان صغیر آن

هوا افغوان اسو . بور اسواس ایون        که نژاد آن شوند. درحالیخون، فرانسوی محسوب می

گونه اثری در تابعی  طفول نودارد. سیسوتم     ها هیچ سیستم تابعی  قبلی والدین و نژاد آن

بر مصالح سیاسی و منافع مشترک اس  و در این سیستم آنچه مهم  نژادی تابعی ، مبتنی

اس  نژاد والدین طفل اس . قبل از جنوگ دوم جهوانی برخوی از علموای آلموان ایون       

سیستم را موردتوجه قرارداده بودند. در سیستم خون به محلی کوه طفول در آنجوا تولود     

هرکجای که طفول تولود    گیرد، بلکه مطابق این سیستم در یافته اس  توجه صورت نمی

 2نماید. شود قهراً، تابعی  والدین به طفل انتقال می می

افغانستان سیستم خون را پریرفتوه و در بیشوتر مووارد کسوب تابعیو  را مطوابق           

شخصوی  »سیستم خون قرارداده اس . چنانچه قانون تابعی  افغانستان صراح  داردکه؛ 

، از والدین که تابعی  افغانستان را داشته باشوند  که در قلمرو افغانستان و یا خارج از آن

شوود کوه    با دق  به این اصل معلوم موی « گردد.تولد گردد، تبعه افغانستان محسوب می

افغانستان سیستم خون را پریرفته اس  و تابعیو  طفول ناشوی از تابعیو  والودین اش      

 اس .

ه خوارجی باشود، قوانون    اما اگر یکی از والدین طفل تبعه افغانستان و دیگری تبعو    

تابعی  افغانسوتان در جهو  اعطوای یوا تحمیول تابعیو  افغوانی شورایط مشخصوی را          

که طفل در قلمرو دول  افغانستان تولد یافته باشود. دوم،   بینی نموده اس . اول این پیش

                                                           
 .30(، ص.1391چاپ بیست وششم،  انتشارات آگه، الملل خصوصي، )تهران: حقوق بین نصیری، محمد، 1.
 .6۵ص. (،1389)تهران: انتشارات جنگل، (، 1الملل خصوصي) حسین، حقوق بین آل کجباف، دکتر 2.
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هوا   طفل در خارج قلمرو دول  افغانستان تولد یافته باشد، مگر والدین و یوا یکوی از آن  

کوه طفول در خوارج قلمورو      افغانستان اقام  دایمی داشوته باشوند. سووم ایون     در قلمرو

افغانستان تولد گردیده و در عین زمان والدین وی اقام  دایمی در خارج قلمرو دولو   

افغانستان داشته و به موافقه جانبین به طفل تابعی  دول  افغانستان را انتخواب نماینود.   

گورار افغانسوتان سیسوتم خوون را معیوار       کوه قوانون  گردد از این اصل چنین استنبا  می

قرارداده و به خاطر تابعی  یکی از والدین که افغانی اس ، شرایط فوق را برای اعطوای  

 گیرد. تابعی  گراشته اس  که مطابق آن اعطا یا تحمیل تابعی  افغانستان صورت می

تبعوه افغانسوتان و   قانون تابعی  افغانستان در مورد افراد کوه یکوی از والودین اش      

هرگواه  »گونوه صوراح  دارد:    دیگری تابعی  اش معلوم نیس  یا بی تابعی  اس ، این

حین تولد طفل یکی از والدین تبعه افغانستان و دیگری بودون تابعیو  یوا تابعیو  اش     

کوه در قلمورو دولو  افغانسوتان یوا در       تثبی  نشده باشد، طفل بدون در نظر داشو  آن 

با دق  به این اصول بوازهم    1«گردد.س ، تبعه افغانستان محسوب میخارج تولد یافته ا

نمایود، یعنوی    گونه مووارد اِعموال موی    شود که افغانستان سیستم خون را در ایندیده می

شوود و محول تولود او هویچ     تابعی  یکی از والدین که افغان اس  بر طفل تحمیول موی  

یافته باشد، تبعه افغانستان محسووب  تاثیری در تابعی  اش ندارد و در هرکجای که تولد 

 گردد.می

 دارد. افغانستان سیستم خون را پریرفته و در کنار سیستم خاک،آن را اعمال می 

شوود پرسشوی مطورح    که تابعی  یکی از والدین بر طفل تحمیول موی   در مورد این   

-ش را موی اس ، که آیا تنها طفل ناشی از ازدواج صحیح به دنیا آمده، تابعی  والودین ا 

گیرد، یا طفلی که از اثر ارتبا  نامشروع متولدشده باشد نیز تابعی  یکی از والودین اش  

 گیرد؟ را می

                                                           
 .11(، ماده.1421، 792وزارت عدلیه،  قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  1.
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قانون تابعی  افغانستان در این مورد سکوت کرده و حکمی خاصی ندارد، اموا در     

 شود که اسناد مُثبته تابعیو  والودین   مورد افرادی که در قلمرو دول  افغانستان یاف  می

حال ممکن  1«گردد.تبعه افغانستان محسوب می»او هم موجود نباشد، وضاح  دارد که 

اس  که طفل یاف  شده ناشی از ازدواج صوحیح باشود، وهوم ممکون اسو  ناشوی از       

روابط نامشروع باشد. در هر دو صورت که اسناد مُثبته تابعی  والودین موجوود نباشود،    

 گردد.طفل تبعه افغانستان محسوب می

نمایود، پرسشوی   که تابعی  از طریق والدین به طفل انتقوال پیودا موی    در مورد این    

 گیرد؟یک از والدین مبنای تعیین تابعی  طفل قرار می گردد که تابعی  کداممطرح می

درگرشته حقوق افغانسوتان، حوق داشوتن تابعیو  را تنهوا در موورد اتبواع ذکوور             

دارد؛  ( مقورر موی  1334انچوه اصوول ناموه تورکر )    افغانستان به رسمی  شناخته بود، چن

مقصد از دادن ترکره نفوس  برای افراد ذکور تبعه دول  شاهی افغانستان این اس  کوه  »

موجوب آن در داخول و خوارج از حقووق تابعیو        صف  تابعی  ایشان معلوم بوده و به

شواهی افغانسوتان    دارد که کافه اتباع ذکور دول  افغانی استفاده نمایند. همچنان بیان می

در داخل و خارج افغانستان بگرفتن ترکره نفوس دول  متبوعه خود مجبوور و مکلوف   

 2«هستند.

گوردد کوه دولو  افغانسوتان،     از قوانین گرشته تابعی  افغانستان چنین استنبا  می   

حق داشتن تابعی  را تنها در مورد افراد ذکور مورد شناسوایی قورارداده اسو ، بنوابراین     

گردید، زیرا؛ شود که درگرشته  تابعی  طفل بر اساس تابعی  پدر تعیین میمی مشخ 

اتباع اناث بنا بر هر دلیلی که بود، از حق داشتن تابعی  محروم بودند. باگرشو  زموان،   

این قاعده دچار تحول شد، چنانچه امروزه مبنای تعیین تابعی  طفول، تابعیو  یکوی از    

تواند پدر یوا موادر باشود، بنوابراین چنوین نتیجوه        ین میوالدین اس ، یعنی یکی از والد

                                                           
 .12(، ماده.1421، 792امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  وزارت عدلیه، قانون تابعیت 1.
 .1(، ماده.1340اصول نامه جدید تذکره نفوس دولت شاهي افغانستان، )کابل: جریده رسمي، 2.
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شود که حقوق فعلی افغانستان مبنای تعیین تابعی  طفل را، تابعی  یکوی از والودین    می

هرگواه  »دارد کوه   قرارداده اس . چنانچه قانون تابعی  افغانستان در این مورد مقورر موی  

ن و دیگوری بودون تابعیو  یوا     حین تولد طفل، یکی از والدین او تبعه دولو  افغانسوتا  

کوه در قلمورو دولو      تابعی  اش تثبی  نشوده باشود، طفول بودون در نظور داشو  آن      

از این اصول   1«گردد.افغانستان یا در خارج تولد یافته باشد، تبعه افغانستان محسوب می

 تواند مبنای تعیین تابعی  طفل قرار گیرد. شود که تابعی  مادر هم می گونه نتیجه می این

تنهایی خود قادر به تشخی  تابعیو    شود که سیستم خون به نهایتاً چنین نتیجه می   

توان بر اساس این سیستم تابعی  افوراد   شود که نمی افراد نیس ، یعنی مواردی یاف  می

کوه   را تعیین نمود. مثالً در موارد که طفل از والدین غیر معلوم به دنیا آمده اس ، یا ایون 

داده اس  و طفل بی تابعی  باشد، در این صورت سیستم خوون   ازدس والدین خود را 

پاسخگو نیس ، و درنتیجه طفل بی تابعی  خواهد ماند. برای حل این مشوکل نیواز بوه    

یک سیستم دیگری اس ، تا خألهای سیستم خون را پر نموده درنتیجه افراد بی تابعی  

 نماید، سیستم خاک اس . ل میکاهش پیدا نماید. آن سیستم که، سیستم خون را تکمی

 ب( سیستم خاج        

موجوب آن تابعیو  را از روی محول     ای اس  که بهسیستم خاک عبارت از طریقه    

به اساس این سیستم؛ هر فرد تابعی  محل تولد خوود   2نمایند. تولد شخ  مشخ  می

هوا   دول  شود که جز قلمرو دولتی اس ، چنانچه همه را دارد.  چون در محلی متولد می

این سیستم را بپریرند، دیگر هیچ بی تابعی  پیدا نخواهد شد. در اینجا پرسشوی مطورح   

شوند وضعی  آنوان چطوور خواهود بوود؟      اس ؛ افراد که در هواپیما و کشتی متولد می

منزله خاک یک کشور اس  و ایون گفتوه مبتنوی بور      جواب واضح اس ، یعنی کشتی به

                                                           
 .11(، ماده.1421، 792وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  1.
 .33(، ص. 1391الملل خصوصي،)تهران: انتشارات آگه،چاپ بیست وششم،  نصیری، محمد، حقوق بین 2.
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ا آزاد تابع دولتی اس  که پورچم آن را برافراشوته اسو (    المللی )کشتی در دری اصل بین

که طفلوی در هواپیموا یوا     اس . و در مورد هواپیما نیز چنین اس ، بنابراین، برفرض این

شود کوه کشوتی یوا     کشتی متولد شود، طبق سیستم خاک جز اتباع کشوری محسوب می

 هواپیما متعلق به آن اس  و پرچم آن کشور را برافراشته اس .

انود. قوانون تابعیو      اکثر کشورها به شمول افغانسوتان سیسوتم خواک را پریرفتوه        

طفلی که در قلمرو دول  افغانستان »دارد؛  افغانستان مبتنی بر سیستم خاک چنین حکمی

سال و قصد اقامو  دایموی در    18شوند، بعد از تکمیل سن  از والدین خارجی متولد می

که تاشش مواه   گردد، مشرو  بر این انستان محسوب میافغانستان تبعه دول  اسالمی افغ

بعد از تکمیل سن هجده سال، تابعی  دول  خارجی را مطالبه نکند. فرزنودان روسوا و   

هوای   های سیاسی و قو نسلی کشورهای خارجی و سوازمان  های نمایندگی اعضای هیئ 

 1«باشند. المللی از این حکم مستثنا می بین

سازد که افغانسوتان عوالوه بور سیسوتم       افغانستان واضح میاین اصل قانون تابعی   

خون، سیستم خاک را نیز پریرفته اس  و برای اعطای تابعی  بور اسواس ایون سیسوتم،     

شرایط چون اقام  دایمی و تاشش ماه بعد از تکمیل سن هجوده سوال تابعیو  دولو      

افوراد تبعوه افغانسوتان     خارجی را مطالبه نکند، برای افراد قرارداده اس  که با تکمیل آن

های سیاسی و  استثنای فرزندان روسام و اعضا هیئ  نمایندگی گردد، البته بهمحسوب می

 المللی. های بین قونسل و سازمان

همچنان بر اساس قانون تابعی  افغانستان، اطفال سرراهی یا اطفال که والودین اش    

ردد، تبعوه افغانسوتان محسووب    تثبی  نیس ، هرگاه در قلمرو دول  افغانستان یاف  گو 

  2گردد.می

                                                           
 .13(، ماده.1421، 792وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  1.
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انود و بوه    شوده  که؛ سیستم خون و خاک در تکمیل یکدیگر واقوع خالصه سخن این  

ها سبب بروز مشکالت خواهد شد. اموروزه اکثور کشوورهای     تنهای اجرای هریک از آن

ی از ای تلفیقو  گونه جهان، هردو سیستم را در قانون خود مورد شناسایی قرارداده اند و به

نمایند. افغانستان هر دو سیستم را در قوانین خود مورد شناسایی قورارداده   آن استفاده می

نمایود و در مقابول    اند. طوری که افغانستان در بیشتر موارد از سیستم خون اسوتفاده موی  

نماید. تفاوت در اِعمال این دو سیستم ناشی از  فرانسه بیشتر از سیستم خاک استفاده می

هوای   ورها اس  که این امر واضح اس  که هر کشور دارای مصوالح و ارزش مصالح کش

نماینود. هور    خا  خود اس  که بر اساس آن قوانین داخلی خود را طرح و تدوین موی 

آورنود   دو سیستم دارای پیروانی اس  که هرکدام برای اثبات ادعای خود دالیلوی را موی  

 شود. و سیستم پرداخته میصورت مختصر به دالیل پیروان هر د که در ذیل به

 1دالیل طرفداران سیستم خون -1

  : جمعیو  زیواد باعوث افوزایش      مصلح  کشورهای پرجمعی  و مهاجر فرس

طرف در زمان جنگ تبدیل بوه   گردد، یعنی ازیکقدرت سیاسی و اقتصادی کشورها می

گردد و از طرفی بورای کوار و شوغل بوه کشوورهای دیگور مهواجرت        قدرت نظامی می

ها سیسوتم   کردند. بنابراین، نیاز اس  که دول  ند و سبب تقویه اقتصاد کشور مینمای می

 خون را بپریرند و بر اساس آن تفکیک اتباع و بیگانه نمایند.

  انسان مخلو  محیطی اسو  کوه در هور جوای کوه زنودگی       : نژادی یا ملی دلیل

ی بوه کشوور بوا    منود  جا اس ، عالقوه  وهوای و تربی  همان شده آب نماید، او ساخته می

 نماید. شده و از آن طریق به طفل سرای  می خون او آمیخته

 :انود،   بیشتر کشورهای مهواجر فرسو  ایون سیسوتم را پریرفتوه     دلیل احساساتی

 گردد.یک کشور در خارج سبب نفوذ سیاسی و معنوی آن دول  می و اتباعبودن افراد 

                                                           
 .60(، ص.1391خصوصي،)تهران: انتشارات سمت،  الملل افضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق، حقوق بین 1.
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 1دالیل طرفداران سیستم خاج -2

 محو  کوه    تی، بیشتر به اساس سیستم خاک اس ، یعنی بوه انتساب افراد به دول

شود، اجباراً تح  حاکمیو  آن دولو  اسو . و چنانچوه      طفلی در سرزمینی متولد می

ای واقعی بواالی آن فورد سولطه و حاکمیو       گونه فردی خارج از قلمرو باشد، دول  به

اید تبعه هموان دولو    شوند، ب ندارد. بنابراین بایستی افراد که در قلمرو دولتی متولد می

 باشد.

 یابد، اموا بور اسواس سیسوتم      بر اساس سیستم خون، افراد بی تابعی  افزایش می

کوه فوردی در سورزمین     مح  ایون  نماید، یعنی به خاک افراد بی تابعی  کاهش پیدا می

گردد. حتی اگر طفلی در طیاره و کشوتی  دولتی متولد شود، تبعه آن دول  محسوب می

 گردد.ساس این سیستم دارای تابعی  میمتولد شود بر ا

 جمعی  که اراضی بیشتر دارنود بوه    مصلح  کشورهای مهاجرپریر،کشورهای کم

نیروی انسانی ضرورت دارند، بدین منظور به خاطر جلب مهاجرین، در اعطای تابعیو   

خواهند قدرت سیاسی خود را افوزایش داده و  کنند و از این طریق میگیری نمی سخ 

 گردد.ال مهاجرین باعث رونق اقتصادی نیز میح درعین

گوردد کوه اجورای    با توجه به دالیل هر دو سیستم، در اینجا پرسشوی مطورح موی      

 یک از دو سیستم  کدام

بهتراس ؟ در این مورد باید خاطرنشان ساخ  که برای این پرسش، پاسوخ قواطع و   

کشور نظر به مصالح  طرفه وجود ندارد چون حقیق  هر دو سیستم نسبی اس ، هر یک

نماینود.   سیاسی و اقتصادی قوانین تابعی  خود را بر اساس این دو سیسوتم وضوع موی   

                                                           
 .62- 61. افضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق، پیشین، صص. 1
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که از تمامی  ارضی در مقابل اخوتال  نوژاد حفوظ گوردد و از طرفوی از بوی        برای این

ای تلفیقوی   گونوه  تابعیتی جلوگیری صورت گیرد، کشورها معموالً هر دو سیسوتم را بوه  

 نمایند. یپریرفته و اجرا م

 مبحث دوم: کسب تابعیت در حقوق افغانستان        

ازجمله وظایف اساسی دول  این اس  که مشخ  کند، در آینده چه کسوانی و بر  

هوای دارا   طبق چه قواعد و اصولی تابعی  آن را خواهند داش . اینجاس  که بحوث راه 

آیود،   پویش موی   شدن تابعی  که به دو صورت تابعی  اصلی و تابعیو  اکتسوابی اسو    

 بنابراین در این مبحث به موضوع  تابعی  اصلی و اکتسابی پرداخته خواهد شد .

 الف( تابعیت اصلی         

نخستین راه برای دارا شدن تابعی  یوک کشوور، تابعیو  اصولی اسو  کوه بوه آن          

گویند. تابعی  اصلی عبارت از تابعی  اس  کوه  بوه جهو  قوانون      تابعی  مبدام نیز می

این نوع تابعیو  مبنوی    1گردد.افراد بر اساس محل تولد یا تابعی  والدین اعطا می برای

کوه والودین اش    بر دو سیستم خون و خاک اس  . گواهی ممکون بوه فورد از حیوث آن     

کوه فورد    تابعی  یک کشور را دارد، به آن تابعی  داده شود، و گاهی ممکن از جه  آن

یافته اس ، تابعی  آن کشور بورای وی داده  در محدود قلمرو حاکمیتی یک کشور تولد 

ایون   2انود.  شود. معموالً اتباع اصلی یک کشور کسانی اند که با تولد دارای تابعی  گشته

 گردند.یک و یا شهروندان آن دول  محسوب می افراد اتباع کامل و درجه

ی تابعی  اصلی نخستین تابعی  افراد اس ، ولی هر نخستین تابعی ، تابعیو  اصول    

نیس  چون هدف از تابعی  اصلی، تابعیتی اس  که در ابتدای تولد برای کوودک اعطوا   

                                                           
 .۵0افضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق، پیشین، ص.  .1
 .3۵ (، ص.1381)تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، الملل خصوصي ، حقوق بین پژوه، مصطفي، اسالم و دانش .2
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که ممکن شخصی به دالیل گوناگون بی تابعی  باشود و بعوداً تابعیو      شود، درحالی می

دولتی را کسب نماید. گرچند این تابعیو  اکتسوابی، نخسوتین تابعیو  فورد بوه شومار        

یس . و این فرد فاقد تابعی  اصلی اس . همچنوین  رود، ولی با آنهم تابعی  اصلی ن می

توانود   شوود و دولو  نموی    این نوع تابعی  ازجمله حقوق اساسی شهروندان شمرده می

شهروندان را از این حق محروم سازد. زیرا؛ تابعی  اصلی درنتیجه الزام قانون به وجوود  

ندارد، بلکه ایون نووع   آید، و اراده فرد و حکوم  در پیدایش این نوع تابعی  تاثیری می

 شود. صورت خودکار به طفل اعطا می مح  تولد، به تابعی  به

ترین نوع ارتبا  با دول  اس ، چوون   قابل ترکر اس  که این نوع تابعی  مستحکم  

دهنده دول  اس . به هموین جهو     تابعی  اصلی برمبنای عضوی  در جمعی  تشکیل

ترین حقوق و امتیازات در داخل یک کشوور   کاملاند از  افوراد که دارای این نوع تابعی 

یوک آن دولو  بوه شومار      برخوردارند، چنانچه به همین سبب شوهروند و اتبواع درجوه   

 روند. می

طریق به دس  آوردن تابعی  اصلی در قانون تابعی  افغانستان در ضومن چنودین     

طفول قورارداده   شده اس . که معیار کسب این نوع تابعی  را، تابعی  والودین   اصل بیان

هرگاه شخصی در داخول یوا خوارج افغانسوتان از والودین      »اند که  اند و مشخ  نموده

چنین افوراد دارای تابعیو  اصولی     1«رود. افغانی متولد شوند، تبعه افغانستان به شمار می

گردد کوه در قبوال بوه    گونه استنبا  می گردد. از این اصل قانون تابعی  افغانستان اینمی

گوردد و تابعیو  والودین    ن تابعی  اصلی افغانستان، سیستم خون اعمال موی دس  آورد

شر  تحقق تابعی  اصلی اس . چنانچه یکی از والدین تبعه افغانستان و دیگوری تبعوه   

گردد و از این طریق خارجی باشد، با رعای  شرایطی، طفل تبعه افغانستان محسوب می

شوود کوه    از ایون اصول چنوین نتیجوه موی       2نماید. تابعی  اصلی افغانستان را کسب می

                                                           
 .9ماده. 2(، بند1421، 792وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  .1
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گرار افغانستان برخالف بعضی از کشورها )ایران( که تابعی  اصلی از طریوق پودر    قانون

گرفتوه و انتقوال    تر را برای انتقال تابعی  اصلی در پویش  نماید، رویه نسبتاً سهل انتقال می

 ریرفته اس .  تابعی  اصلی را از طریق یکی از والدین خواه پدر باشد یا مادر پ

قانون تابعی  افغانستان عالوه بر انتقال تابعی  اصلی از طریق سیستم خون، انتقال    

طفلوی کوه   »تابعی  اصلی از طریق سیستم خاک را نیز پریرفته، و چنین صوراح  دارد؛  

شود و اسناد معتبر مُثِبو  تابعیو  والودین اش هوم      در قلمرو دول  افغانستان یاف  می

و از این طریوق، تابعیو  اصولی     1«گردد.طفل تبعه افغانستان محسوب می معلوم نباشد،

نماید. همچنین افراد که در قلمرو افغانستان از والدین خوارجی   افغانستان را تحصیل می

و از طریق تولد در  2گردد.اند، با پریرش شرایطی، تبعه افغانستان محسوب می تولد یافته

نماید. بوا دقو  بوه قوانون تابعیو        نستان را کسب میخاک افغانستان تابعی  اصلی افغا

خوبی تشوخی  داد کوه    توان کسانی که تابعی  اصلی افغانستان را دارند به افغانستان می

 به دس  آوردن آن از دو طریق )سیستم خون و خاک ( ممکن اس .  

 ب( تابعیت اکتسابی        

کوه از   یا ایون  3آیددس  میتابعی  اکتسابی یا از پریرش تابعی  کشور دیگری به    

طریق ازدواج. در این نوع تابعی  فرآیند اعطای تابعی  و بوه دسو  آوردن آن بوا اراده    

نمایود و نتیجوه آن توابع اراده    گردد، یعنی فرد درخواس  تابعیو  موی  اشخا  آغاز می

دول  اس  و بنا بر مصالح عمومی، دول  ممکن درخواس  تابعی  را بپریرد و یوا آن  

 د نماید. را ر

                                                           
 .12همان، ماده. .1
 .13همان، ماده. .2
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انود و   حقوق داخلی کشورها برای تابعی  اکتسابی شرایط خاصی را وضوع نمووده     

دهنود. زموانی کوه فورد تابعیو  دولتوی را        بنا بر تکمیل آن شرایط، به افراد تابعیو  موی  

گوردد،  تحصیل نمود، مانند سایر اتبواع آن کشوور از حقووق و تکوالیف برخووردار موی      

استفاده نماید و تکالیفی که متوجه آن اسو  آن را بایود    تواند از حقوق اتباعشخ  می

که قوانین داخلی کشورها در خصوو  تابعیو  متفواوت اسو ،      انجام دهد. نظر به این

منودی او از   نماید، ممکن اس  میزان بهوره  برای فرد که  تابعی  آن کشور را تحصیل می

 حقوق اتباع اصلی باهم متفاوت باشد . 

گوردد  حق افراد اس ، ولی اعطای تابعی  مربو  به دول  می درخواس  تابعی     

دهد که به چه کسی باید تابعی  داد. افوراد کوه تابعیو  اکتسوابی      و دول  تشخی  می

شود، البتوه قابول تورکر اسو  کوه       ها اتباع عادی و یا درجه دوم نیز گفته می دارند به آن

 1باع به درجه اول و دوم نیس .داشتن تابعی  اصلی و اکتسابی همیشه معیار تقسیم ات

اشوخا   »دارد؛  قانون تابعی  افغانستان در مورد کسب تابعیو  چنوین مقورر موی       

خارجی بدون در نظر داش  تعلقات نژادی، زبانی ، جنس و تحصیل به تابعیو  دولو    

همچنوان در خصوو  افوراد بوی تابعیو  یوا        2«تواند.شده می اسالمی افغانستان پریرفته

بینی نموده کوه بایود    نمایند شرایطی را پیش درخواس  تابعی  افغانستان میخارجی که 

سال در افغانستان اقام  نموده باشد و بوه   2را تکمیل نموده و بیش از  18متقاضی سن 

 جنای  متهم نشده باشد.

گردد کوه یکوی از    با توجه به قانون تابعی  افغانستان و فرانسه، چنین استنبا  می    

تابعی  هر دو کشور اقام  در قلمرو حاکمیتی هر کشور اس . که مودت   شرایط کسب

ذکور   این اقام  به اساس قانون تابعی  هر دو کشور پنج سال تعیین گردیده اس . قابول 

اس  که قانون تابعی  فرانسه مشخ  نموده که مدت اقام  متناوب یوا متووالی باشود    

                                                           
 .3۵ پیشین، ص. پژوه، مصطفي، دانش 1.
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صورت کلوی پونج    نموده و تنها بهولی قانون تابعی  افغانستان در این خصو  سکوت 

سال اقام  در افغانستان را یکی از شرایط کسب تابعی  قرارداده اس . تابعی  اکتسابی 

 شود.ها پرداخته می صورت مختصر به آن شود که در ذیل به به انواع مختلف تقسیم می

تابعیتی که به فرزندان صوغیر و همسور شوخ  پریرفتوه بوه      تابعیت تبعی :  -1

چراکه تابعی  آنان نه چوون تابعیو     1توان تابعی  تبعی نامید. شود می اعطا میتابعی ، 

اصلی اس  و نه همچون تابعی  اکتسابی، بلکه تابعیتی اس  که خارج از اراده آنوان و  

آیود.  تبع اراده و درخواس  مرد )پدر یا شوهر( اس ،که برای آنان نیز به وجوود موی   به

  دولتی را پریرف ، خواسته یوا ناخواسوته همسور و    که مرد تابعی مح  این خالصه به

 آید.  فرزندان صغیر اش نیز به تابعی  او درمی

این نوع تابعی  ناشی از الزام قانون اس ، و اراده زوجه یا فرزندان صغیر تاثیری     

در پریرش و رد تابعی  ندارد. بنابراین، این نوع تابعیو  بور اسواس حکوم قوانون داده      

راده زوجه و فرزندان صغیر. درگرشته علما به این عقیده بودنود کوه ازدواج   شود نه ا می

این نظریات  2کند.در تابعی  تاثیر دارد و زن در اثور ازدواج تابعی  شوهر را کسب می

مبتنی بر این بود که در تعارض قوانین مربو  به ازدواج، قانون ملی زن و شووهر بایود   

شوود و   بق قانون مملک  متبوعه زن و شوهر معین موی اِعمال شود، یعنی آثار ازدواج ط

فرموا باشود، توا     برای حل تعارض ناگزیر یک قانون ملی بر روابوط زن و شووهر حکوم   

وحدت تابعی  در کانون خانواده حاکم شود. لرا اینجا اس  کوه زن تابعیو  شووهر را    

وی را بوین  پریرد. از طرفی دیگر ازدواج یک امر مادام الحیات اس  که وحدت معنو  می

نماید، و اختالف تابعی  که بوه سوبب آن قووانین مختلوف بور آثوار       زوجین ایجاب می

ازدواج حکوم  نماید، با وحدت معنوی زوجین سازش نودارد. بنوابراین بورای توأمین     

                                                           
 .124 ص. ،(1381)تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، الملل خصوصي،  حقوق بین پژوه، مصطفي، اسالم و دانش 1.
 .۵1(، ص. 1391الملل خصوصي، )تهران: انتشارات آگه، چاپ بیست وششم،  یننصیری، محمد، حقوق ب 2.
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وحدت معنوی در خانواده، زوجین باید تابعی  واحد داشته باشند، برای ایون کوار الزم   

  دیگری را بپریرد، و در این موورد معمووالً زن تابعیو     اس  تا یکی از زوجین تابعی

پریرد. اما امروزه این رویه منتفی گردیده و در عوض هور یوک از زوجوین     شوهر را می

توانند دارای تابعی  مستقل باشند که این نظریه مبتنی بور سیسوتم تفکیوک تابعیو      می

 زوجین اس .

بعی  زوجین را پریرفتوه و مطوابق آن   قانون تابعی  افغانستان، سیستم تفکیک تا     

 می  هریک از زوجین

توانند تابعی  جداگانه داشته باشند. روی این ملحوظ قانون تابعی  افغانستان چنوین  

هرگاه تبعه خارجی با تبعه افغانستان مطوابق شوریع  اسوالم ازدواج    »صراح  دارد که 

عی  افغانسوتان، تابعیو  وی   نماید، بعد از تقدیم درخواس  تحریری مبنی بر مطالبه تاب

همچنوین بور اسواس قوانون      1«توانود.  شده می بدون در نظر داش  موعد قانونی پریرفته

 2 گردد.تابعی  افغانستان، تابعی  تبعه افغانستان در اثر ازدواج با تبعه بیگانه حفظ می

ادی و نوه  از نویسندگان به این باورند که تغییر تابعی  به اثر ازدواج، نه ار برخی     

نتیجه سلطه شوهری اس ، بلکه این نوع تغییر تابعی ، اثر وصف تأسیس عقود ازدواج  

که قانون تابعی  شوهر را بر او تحمیول   اس ، یعنی زن تنها ازدواج را خواسته، درحالی

کند. بنابراین تغییر تابعی  ازجمله آثار قهری نهاد ازدواج اس  که بر اسواس قوانون   می

 3گردد.به زن تحمیل می

این نوع تابعی  از طورف دولو  بوه افوراد و اشخاصوی داده      تابعیت ارضی:  -2

شود که در قلمرو آن دول  تولد یافته باشد، و به این نووع تابعیو ، تابعیو  محول      می

                                                           
 .18(، ماده.1421، 792وزارت عدلیه،  قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان، )کابل: جریده رسمي، شماره  1.
 .28همان، ماده. 2.
 .۵3نصیری، محمد، پیشین، ص. 3.
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هوای کسوب    این موضووع در بحوث سیسوتم    1گردد.تولد یا سیستم خاک نیز اطالق می

 به تکرار نیس .تابعی  توضیوح داده شد لرا در اینجا نیاز 

تابعیتی اس  که بعد از تولد توسط خود فرد یا نماینده قوانونی  تابعیت اشتقاقی:  -3

او ممکن اس  تحصیل گردد، مثل تحصیل تابعی  در اثر سوکون  شوخ  در مودت    

معینی در کشور خارجی، قانون تابعی  افغانستان بیش از پنج سال اقام  در افغانسوتان  

نی شر  گراشته اس . همچنین قانون تابعی  فرانسه نیوز  را جه  تحصیل تابعی  افغا

 پنج سال اقام  در خاک فرانسه برای تحصیل تابعی  فرانسه شر  گراشته اس .

آیود،   ای اسو  کوه دوبواره بوه دسو  موی       رفته تابعی  ازدس تابعیت رجوعی:  -4

بوه آن  داده باشد، دوباره  دیگر شخ  تابعی  اش را بنا بر هر دلیل که ازدس  عبارت به

تور اسو ، اموا اگور      کند. اگر تابعی  فرد اصلی بوده باشد، رجوع به آن سوهل  رجوع می

 تر خواهد بود. تابعی  فرد ارادی بود، رجوع به آن سخ 

 مبحث سوم: سلب تابعیت در حقوق افغانستان          

گردد، گاه ممکن سلب تابعی  از اثور  تابعی  به اثر عوامل مختلف از افراد سلب می 

زات باشد و گاه ممکن سلب تابعی  از اثور پناهنودگی و کسوب تابعیو  خوارجی      مجا

باشد، بناً در این بحث به مطالعه و بررسی سلب تابعی  به اثر مجازات و سلب تابعی  

 پردازیم . به اثر پناهندگی و کسب تابعی  خارجی، در حقوق افغانستان و فرانسه می

   عنوان مجازات الف( سلب تابعیت به        

عنوان مجازات، بیشتر در قوانین کشورهای که بعد از جنگ جهانی  سلب تابعی  به  

شود. مبنای سلب تابعی  را تقصیر تبعوه   اول قوانین شان را وضع نموده بودند، دیده می

                                                           
 .۵1(، ص.1391الملل خصوصي، )تهران: انتشارات سمت،  قوق بینافضلي، عبدالواحد، رحیمي، محمد اسحاق، ح 1.
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کنود، تابعیو  او بایود    ای که رفتارش با بقام تابعی  تطبیق نمیگویند تبعهدانند و می می

 سلب شود.

نامه تابعی  افغانستان، از سلب تابعی  تح  عنوان سقو  تابعیو  اشواره   اصول     

نماید که سقو  تابعی  افغانستان شامل کسانی اس  کوه خودم     و مشخ  می 1نموده

که خدم  اجتماعی و اشتراک منافع مالی  نماید، یا این عسکری و ملکی دول خارجه می

فرادی که در خارج از افغانسوتان اقامو    نماید، همچنین ا خود را در افغانستان اجرا نمی

دارند و معلوم شوند که بوا حکومو  افغانسوتان حوس ارتبوا  و عالقوه خوود را قطوع         

گردد و افرادی که مرتکوب خیانو  ملوی    اند، نیز شامل سلب تابعی  افغانستان می نموده

صوی  شده و از افغانستان فرار نموده باشند و همچنان افرادی که ضد منافع ملی و خصو

هوا سولب    نمایند، نیز شامل کسانی اند که تابعی  افغانستان از آننشریات و پروپاگند می

 2گردد.می

بوه جورم    شوود کوه محکووم    اما امروزه سلب تابعی  افغانستان، شامل کسوانی موی      

که خدم  در قوای مسلح دولتی که بوا افغانسوتان در حوال     خیان  به وطن باشد، یا این

انود، در مودت    . همچنین افراد که تابعی  افغانستان را به دسو  آورده جنگ باشد، نماید

سکون  و یا اقام  در خارج، مرتکب خیان  بوه موردم افغانسوتان گوردد، طبوق حکوم       

ایون حکوم قوانون تابعیو       3گوردد. محکمه ذیصالح تابعی  افغانستان از آن سولب موی  

د، که مطابق آن اتباع افغانستان به قانون اساسی قرار دار 28افغانستان، در مغایرت با ماده 

شووند. در موورد سولب تابعیو       سلب تابعی  و تبعید در داخل و یا خارج محکوم نمی

مراتب، نسب  بوه قوانون    گردد چون قانون اساسی ازلحاظ سلسلهقانون اساسی اِعمال می

 تابعی  مقدم اس ، و از طرفی قانون اساسی نسب  به قانون تابعی  موخر اس .

                                                           
 .16(، ماده.1330ثور 30اصول نامه تابعیت در افغانستان، )کابل: مبطع کابل،   1.
 .18همان، ماده. 2.
 .31(، ماده.1421، 792وزارت عدلیه، قانون تابعیت امارات اسالمي افغانستان،)کابل: جریده رسمي، شماره  3.
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عنووان   شود، کوه سولب تابعیو  بوه     نهایتاً از موضوع سلب تابعی  چنین نتیجه می   

 مجووازات در عووووورصه  

گردد، این امر درس  اس  که کشورها اتباع خود را بوه  الملل باعث مشکالت می بین

که خالف مصالح و شوئون ملوی کشورشوان هسوتند، سولب تابعیو  نمایود و         سبب این

ها اسو ، ولوی مجوازات سولب تابعیو  باعوث        قالل دول ازجمله حق حاکمی  و است

الملول مختول    گوردد، و درنتیجوه وضوع عوادی بوین     افزایش تعداد افراد بدون تابعی  می

عوض  ها به خواهد شد. چون وضعی  افراد معلوم نیس ، بنابراین خوب اس  که دول 

رر نمایند، توا  ای که مقصر اس  مقمجازات سلب تابعی ، سایر مجازات را در قبال تبعه

باشد از طرفی نظم عمومی رعای  گردد و از طرفی هم افراد بوی تابعیو  کواهش پیودا     

 نماید.

 ب( سلب تابعیت از اثر پناهندگی و کسب تابعیت خارجی        

شووند، از اتبواع    بعضی از کشور زمانی که اتباع شان به دول  خارجی پناهنده می    

نمایند.  روسیه و آلمان نیز چنین رویه را پیروی می نمایند، ازجمله خود سلب تابعی  می

عنوان مجازات باشد و خواه در اثر پناهندگی، باعوث بوی توابعیتی     سلب تابعی ، خواه به

 گردد.)آپاترید( می

تحصیل تابعی  کشور دیگری توسط تبعه یک کشور، با حفظ تابعی  پیشین سبب    

افوراد کوه     1المللی مختل خواهود شود.   م بینگردد و درنتیجه نظتابعی  دوگانه افراد می

هوا بوه    ها اکتسابی اس ، در صورت که تابعی  جدید را کسب نماید، دولو   تابعی  آن

دهد. اما اگر تابعیو  فورد از نووع اصولی      تابعی  اکتسابی فرد، با سلب تابعی  پایان می

ول  خارجی بود، در این صورت دول  متبوع سابق حق سلب تابعی  را ندارد و تنها د

 اس  که صالحی  سلب تابعی  را دارد.

                                                           
 .166.(، ص1381)تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، الملل خصوصي،  حقوق بین پژوه، مصطفي، اسالم و دانش .1
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بر اساس اصول نامه تابعی  افغانستان، درگرشته افرادی کوه در مملکو  خارجوه        

گردید که با حکوم  افغانستان حس ارتبوا  و عالقوه بوا    اقام  داشتند هرگاه معلوم می

تابعی  افغانسوتان از  نماید،  های افغانی ندارد و قصداً مراوده نمی سفارت و قونسل خانه

دارد که هرگواه   اما امروزه قانون تابعی  افغانستان مقرر می 1گردید.همچو افراد سلب می

صورت غیرقانونی تابعی  حکوم  خارجی را حاصل نماید، تابعی   ای افغانستان بهتبعه

گردد اما از حمای  سیاسی دول  افغانسوتان در خوارج برخووردار    افغانی آن سلب نمی

 گردد.نمی

شوود، کوه سولب تابعیو       از مسئله سلب تابعی  به اثر پناهندگی چنین نتیجه موی    

شوود. زیورا؛    که با رعای  تعهد و شرایطی باشد، ایراد موثری در آن دیده نموی  درصورتی

توان به دولتی ایراد کرد که چرا مردمی را کوه وطون را تورک کورده و قصود       چگونه می

کنود. هویچ دولتوی اجبوار نودارد اشخاصوی را کوه        موی برگش  ندارند، سولب تابعیو    

خواهد به وطن برگش  نمایند، و قدرت حکوم  مرکزی خودشان را بوه رسومی     نمی

شناسد و آن دول  هم وسیله برای اِعمال حاکمی  در خارج ندارد. بازهم این قبیل  نمی

 ۲افراد را از اتباع خود قلمداد نماید.

 گیری نتیجه        

ای مدون در دوران مشوروطی ، یعنوی    گونه ن نخستین بار نهاد تابعی  بهدر افغانستا  

وارد سیستم حقوقی افغانستان گردید، و از آن بعد  1311اهلل خان در سال  در دوران امان

های مختلف شکل گرفو  از نهواد تابعیو  یوادآوری نمووده       قوانین اساسی که در دوره

ه حق تابعی  در افغانستان تنهوا بورای افوراد    توجه این اس ،که درگرشت بودند. نکته قابل

 شده بود،  ذکور به رسمی  شناخته

                                                           
 .18(، ماده.1330ثور30اصول نامه تابعیت در افغانستان،)کابل:مبطع کابل،   .1

 .40-39(، صص.1391الملل خصوصي، )تهران: انتشارات آگه، چاپ بیست وششم،  نصیری، محمد، حقوق بین 2.
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رود،  در حقوق افغانسوتان بورای تموام شوهروندان واژه اتبواع یوا تبعوه بکوار موی             

که تابعی  شخ  اصلی اس  یا اکتسوابی، تبعوه و شوهروند بورخالف      نظر از این صرف

 افغانستان حامل یک معنی اس .

؛ لزوم داشتن تابعی ، وحدت تابعیو  و اصول تغییرپوریری تابعیو ،     اصولی چون   

المللی اس  که تمام کشورها در این موارد به خاطر جلوگیری از بوی   ازجمله اصول بین

نظر دارند. افغانستان ازجمله کشورهای اسو  کوه ایون     تابعیتی و تابعی  مضاعف اتفاق

لسوله  قواعود و اصوول خاصوی، در     اند و عالوه بر این اصول، یوک س  اصول را پریرفته

حقوق داخلی هور دو کشوور در موورد تابعیو  وجوود دارد، کوه ایون اصوول نظور بوه           

های هر دول  مطرح گردیده اس . مثالً حقوق افغانستان تابعیو  مضواعف را    نیازمندی

 برای اتباع خود به رسمی  شناخته، و سلب تابعی  را ممنوع قرارداده اس .

انود، ولوی مقوررات اعطوای      ی از سیستم خون و خواک را پریرفتوه  افغانستان تلفیق   

اند. افغانستان پریرفتوه    تابعی  شرایط خاصی را برای کسب تابعی  خویش وضع نموده

کننده تابعی  شخ  اس ، و  که نسب والدین خواه پدر باشد و خواه مادر، عامل تعیین

ه، تحصویل تابعیو  از طریوق    که تحصیل تابعی  به اساس نسب را پریرفتو  عالوه بر این

 اند. خاک را نیز پریرفته

 در افغانستان سلب تابعی  به اساس قانون اساسی ممنوع قرارداده شده اس . 

ذکر اس ،که قانون تابعی  افغانستان از دوره امارات اسالمی افغانستان اسو    شایان  

ابعیو  مضواعف در   و در موارد مختلفی با قانون اساسی در مغوایرت قورار دارد. موثالً ت   

قانون اساسی مورد شناسایی قرارگرفته، ولوی در قوانون تابعیو  تورکر رفتوه کوه اتبواع        

طوور، قوانون اساسوی     توانود، و هموین   افغانستان در موقف تابعی  دوگانه قرارگرفته نمی

سلب تابعی  را منع نموده، ولی قوانون تابعیو  درموواردی چوون خیانو  بوه وطون و        

 بینی نموده اس . ولتی که با افغانستان در حال جنگ اس  پیشخدم  در قوای مسلح د

که در موارد مختلفی قانون تابعی  با قانون اساسی در مغوایرت قورار    با توجه به این  

گردد، که قانون تابعی  موردبازنگری و تعدیل قرار گیرد، تا از طرفوی،   دارد، پیشنهاد می
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ارد تعدیل شود، و از طرفی قواعد مربوو  بوه   مواد که در مغایرت با قانون اساسی قرار د

 های فعلی افغانستان وضع گردد. تابعی  نظر به نیازمندی

 فهرست مناب 

 الف( کتب
 .1389تهران: انتشارات جنگل، ،( 1)الملل خصوصی دکتر حسین، آل کجباف، حقوق بین  -1

نتشارات سوم ،  الملل خصوصی، تهران: ا عبدالواحد، افضلی، محمد اسحاق، رحیمی، حقوق بین  -2

1391. 

 .1387الملل خصوصی ،تهران: نشر میزان،  دکتر نجات علی، الماسی، حقوق بین  -3

تهران: انتشارات وزارت امور  خارجوه،  الملل خصوصی،  پژوه، اسالم و حقوق بین مصطفی، دانش  -4

1381. 

چواپ   سوینا،  انتشارات موسسه تحصیالت عالی ابون  سرور، دانش، حقوق اساسی افغانستان،کابل:  -2

 .1391دوم ،

 ،فریوده ،رامزپور ،محمودابواالحرار ، نجیوب  ،الورحمن  ظول  ،واصول  ،عبداالقرار ،ستانکزینصراهلل،   -6

 .1387قاموس اصطالحات حقوقی،کابل:چاپ افغانستان،، حکیمی ،بریالی، قادری

 .1336زاده، حقوق اساسی فرانسه،تهران : انتشارات دانشگاه تهران،  دکتر ق، قاسم  -7

 .1391الملل خصوصی، تهران: انتشارات آگه،چاپ بیس  وششم،  ی، حقوق بینمحمد، نصیر  -8

 و مجالت   ب( مقاالت

مصطفی، سرور مقدم، مروری بر تفاوت تابعیو ، شوهروندی و دیگور واژگوان مشوابه در حقووق        -1

 . 1383،  8، دوره3ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه، تهران: فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره

هاد، خمامی زاده، بررسی تطبیقوی تابعیو  اصولی در حقووق ایوران و فرانسوه، تهوران: مجلوه         فر  -2

 .44تحقیقاتی حقوقی شماره 

اکبر، ایزدی فرد، مریم، مهاجرانی، رویکرد فقهی و حقوقی پیرامون وضوعی  اطفوال طبیعوی،     علی  -3

 .1391یز، سال هشتم ، پائ29های فقه و حقوق اسالمی، شماره  تهران: فصلنامه پژوهش

هوای پیشوگیری از آن، تهوران،     زهرا، باهری، افشانه، عطار، بررسوی آثوار تابعیو  مضواعف و راه      -4

 .1389دانشگاه علوم و تحقیقات فارس شیراز،

حسوووووووووووین، خووووووووووواوری، تابعیووووووووووو  در قلمووووووووووورو حقووووووووووووقی     -2

 (aspx-a.com/posthttp://ghalechah.blogf.3افغانستان،)

، سوال پونجم،   91نامه حقوقی،کابل: ارگان نشوراتی وزارت عدلیوه، شوماره     وزارت عدلیه، دوهفته  -6

1391. 

http://ghalechah.blogfa.com/post-3.aspx


 

 

152 

و 
دل

«
13

97
» 

ل
س

سل
ه م

ار
شم

19
2

 

 

 ج( اسناد و قوانین 

 .1312میزان  14نظامنامه اساسی دول  علیه افغانستان، طبع دایرۀ تحریرات مجلس عالی وزرا، مور   -1

 .1311جدی  3ریاس  مطابع کابل، مور  اصول اساسی دول  علیه افغانستان، طبع  -2

 .1343میزان  11، مور  12وزارت عدلیه، قانون اساسی افغانستان، جریده رسمی، شماره مسلسل  -3

 .1326، سال  361وزارت عدلیه، قانون اساسی دول  جمهوری افغانستان، جریده رسمی، شماره مسلسل  -4

 1، 421ان، جریوده رسومی، شوماره مسلسول    وزارت عدلیه، قانون اساسی جمهوری دموکراتیوک افغانسوت   -2

 .1329ثور

 12، موور    728وزارت عدلیه، قانون اساسوی جمهووری افغانسوتان، جریوده رسومی، شوماره مسلسول         -6

 .1362عقرب

 .1383سال  818وزارت عدلیه، قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، جریده رسمی، شماره مسلسل -7

 (،1322، 323ده رسمی، شماره وزارت عدلیه، قانون مدنی،) کابل: جری -8

 . 1313نظامنامه ترکره نفوس و اصول پاسپورت و قانون تابعی ، مطبعه وزارت جلیله معارف، عهد امانی،  -9

 .1331ثور 31اصول نامه تابعی  در افغانستان، مطلع کابل، مور   -11

 .1329دلو  4اصول نامه ترکره تابعی  افغانستان، مطبع کابل، مور   -11

 .1341ترکره جدید نفوس دول  شاهی افغانستان،سال  نامه نفوس اصول -12

 .1362، 616وزارت عدلیه، قانون تابعی  جمهوری دموکراتیک افغانستان،جریده رسمی، شماره مسلسل -13

 .1371حوت  29، مور 764وزارت عدلیه،قانون تابعی  ج.ا. افغانستان، جریده رسمی، شماره مسلسل -14

 هو .ق .1421، سال   792می افغانستان، جریده رسمی، شماره مسلسلوزارت عدلیه، قانون تابعی  امارات اسال -12

 قوانین اساسی فرانسه. -16

 اعالمیه جهانی حقوق بشر. -17

 

 های علمی  د( سایت

1. citizenship.com-http://www.dual 

2. http://www.pajoohe.com 

3. http://www.legifrance.gouv.com 

 

 

 

 

http://www.dual-citizenship.com/dual-citizenship-france/
http://www.dual-citizenship.com/dual-citizenship-france/
http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=35222
http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=35222
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لویه جرگه ماهیت حقوقی

 

 
 معصومه شاداب

 

 

 چکیده

برای جنوگ   ؛ساز بزرم و سرنوش  ها برای انجام کارهای دور، مل  های از گرشته

عقد معاهده و در کل برای هور کواری کوه بوه سرنوشو  موردم ارتبوا          و برای صلح ،

شوود از هموه    کردند تا تصمیمی که اخر می مستقیم داش ، از جلسه و شورا استفاده می

 جوانب سنجیده شود و به سود همه باشد.

دفعات بور ایون امور تاکیود شوده       در دین مبین اسالم و سیره نبی اکرم ) ( نیز به 

های دور مردم بورای   این امر در افغانستان نیز سابقه نسبتاً طوالنی دارد و از گرشته.اس 

رویوه   کم این امر به یک جستند که کم سفیدان و متنفرین مدد می مویتصمیمات خود از 
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ان و تبدیل شد و همه تصمیمات و کارهای بزرم با مشوره و نظر بزرگ حقوقی و عرف

 گرف . سفیدان انجام می موی

 شوده،  معرفوی  "ترین مظهر اراده موردم  عالی"لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان 

سازد محتوا، شیوه کار و  های دیگر جدا می ها و گردهمایی جرگه را از نشس لویه  آنچه

 منظور آن اس .  

ی محتوای جرگوه مردموی اسو  و بورای سونجش آرای عموومی یوک معیوار سونت         

گیوری   جوویی، رسویدگی و تصومیم    هوا چواره   شده اس . منظور از تشکیل جرگه پریرفته

همگانی در مورد یک مسئله سیاسی و اجتماعی اس  و شیوه کار آن بسیار ساده. تدویر 

جرگه نه زمان معین دارد و نه چای مشخ ، بنابرنیازهای سیاسی و اجتماعی به وجوود  

گردد. جرگه به کدام قوم، مل ، محل و  خود منحل می آید و پس از پایان کار، خودبه می

 شده اس . هایی درمیان همه جوامع بشری دیده فرهنگ خاصی تعلق ندارد و به گونه

ها دایر گردیده اس  که کشور به یک چوالش   معموالً در کشور ما زمانی لویه جرگه

انجوام امور بوه    بزرم مواجه بوده یا اینکه زمامداران به خاطر مشروعی  قدرت خود یوا  

 نمودند. خصوصی ضرورت تدویر آن را احساس می

 .قانون اساسی ،، نظام حقوقی افغانستانلویه جرگه: واژگان کلیدی

 مقدمه

ای اسو  کوه    ترین کشورهای جهوان اسو . سون  پدیوده     افغانستان یکی از سنتی

عنووان   ای ساختاری بانام و عنوان این جغرافیا درآمیخته اس . هرچند سون  بوه   گونه به

ی  سوابقه 1.اسو   کشورها یاگرشته هوای آنوان بووده    روند غالب در وضعی  کنونی یک

تاریخی  وگریخته های جسته رغم تالش دهد که این کشور به تاریخی افغانستان نشان می
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وی  جدید جهان مدرن را بوه رسومی  بشناسود و در    که داشته اس ،نتوانسته اس  ه

های تاریخی در افغانستان  یکی از سن 1نشان دهد. پریر از خود برابر آن موضع انعطاف

درواقوع در تواریخ ایون سورزمین      های عنعنوی اس . لویه جرگوه  برگزاری لویه جرگه

در زمان کنونی تعداد زیادی از روشن اندیشوان و آگاهوان    .ای دارد شده ماهی  شناخته

صورت وجوود  سیاسی و اجتماعی این کشور بر این باورند که برگزاری لوی جرگه در 

پارلمان که نماینده مستقیم مردم اس ، استناد حقوقی ندارد. طرفداران وجود آن اما بور  

انوود کووه ایوون نهوواد بووه دلیوول سوواختار توواریخی و نقووش تصوومیم گیوور و    ایوون عقیووده

در این بحوث ابعواد   . تواند دارای کارکرد ملی نیرومندی باشد ،کماکان میاش کننده تعیین

شروعی  و همچنان ماهی  حقووقی لویوه جرگوه بررسوی     مختلف مشروعی  وعدم م

توانند ممثل اراده عموومی و دارای   وجود نهادهای سیاسی و حقوقی زمانی می .شود می

های مثب  باشد که از حمای  متون حقوقی برخوردار باشند. بنابراین نخستین  کار ویژه

حقووقی ایون نهواد    این اس  که ماهیو    لویه جرگه پرسید مورد توان در سوالی که می

عنوان یک جریوان   دیگر دلیل مشروعی  مردمی لویه جرگه به عبارت تاریخی چیس ؟به

اس ؟ برخی بر ایون بواور اسو  کوه      چیزی نهفته در چهگیرنده و قوه موسس  تصمیم

شوود کوه لویوه جرگوه      سسان اس . عالوه بر آن تاکید موی لویه جرگه همان مجلس موً

ترین مبانی حقووقی   مجلس موسسان یکی از مهم. اس  افغانستان عرف حقوقی خا 

گووراری کووه خطووو  اصوولی  رود. نهوواد قووانون یاری از کشووورها بووه شوومار موویدربسوو

نماید و سایر نهادها ملزم به رعای  از آن هسوتند.   گراری کشورها را ترسیم می سیاس 

 و همچوون ای برخووردار اسو .    مجلس اهل حل و عقد نیز از پایگاه حقوقی برجسوته 

اش دارای عرف حقوقی خا  خود بوده اس  کوه   ایرکشورهادرگرشته های تاریخیس

نهواد تواریخی اسو  کوه در اینجوا       عنووان یوک   . لویه جرگه بوه همان لویه جرگه اس 

                                                           

 .89، ص1383خافي، یعقوب علي، پادشاه متاخرافغانستان،کابل:میوند،چاپ سوم، -1

 .2۵6، ص1392اهلل، بررسي ماهیت حقوقي لویه جرگه،  هاشمي، روح -2
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. ایون امور در افغانسوتان نیوز سوابقه نسوبتاً       1شود.  صورت فشرده موردبحث واقع می به

سوفیدان و   میمات خوود از ریوش  هوای دور موردم بورای تصو     طوالنی دارد و از گرشته

رویوه و عورف تبودیل شود و هموه       کم این امر بوه یوک   جستند که کم متنفرین مدد می

2گرف . سفیدان انجام می تصمیمات و کارهای بزرم با مشوره و نظر بزرگان و ریش
 

 مشروعیت لویه جرگه -1

ه هوا بو   طور عمده از طریق دایور سواختن لویوه جرگوه     قوانین اساسی افغانستان، به

ی ایون جرگوه و مشوروعی  آن     تصویب رسیده اس . بنابراین الزم اسو  کوه دربواره   

ی  گوه یوک واژه  "لویه"یا "لوی"اندکی درنگ کنیم. لویه جرگه مرکب ازدوکلمه اس ؛ 

ی دری و بوه معنوای    کوه یوک واژه   "جرگوه "اس  و "و کالنبزرم "پشتو و به معنای

سیاسوی و تواریخی افغانسوتان،    اجتماع و مجلس اس . منظورازلویه جرگوه در عورف   

اجتماعی اس  مرکب ازسران اقوام و قبایل وارکوان دولو  حواکم کوه هرچنود مودت       

کشوور  ی مسوایل مهوم    شوده دربواره   بار، به دعوت و پیشنهاد دولو ، تشوکیل موی    یک

و از آن جمله درمواردی که نام برده شود، بوه وضوع و تصوویب قووانین       اند داده نظرمی

 اند. اساسی پرداخته

برای مشروعی  حقوقی و اسالمی لویه جرگه و صالحی  آن برای وضوع قوانون   

 توان به سه مبنایابه سه نوع استدالل تمسک جس : اساسی، می

اس  کوه   "مجلس موسسان"همان "لویه جرگه"استدالل اول این اس  که بگوییم

در حقوق اساسی معاصروظیفه ی وضوع قوانون اساسوی بوردوش آن اسو  ویکوی از       

 شود. های دموکراتیک برای وضع و تصویب قانون اساسی محسوب می شیوه

                                                           
افغانستان ازامیردوست محمدخان تاببرک، پاکستان:ببرک لودی، چاپ  شناس،ش.ن، دسایس وجنایات روس در حق -

 1۵4.1-1۵3، ص1368دوم، 
 .49، ص1384، کابل: سعید،2004-1901محمد، کرونولوژی رویدادهای مهم افغانستان از کریا، عليذ -2
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ی  با توجه به همین استدالل اس  که مرحوم فرهنگ بوا بررسوی اصوالحات دوره   

تشکیل لویه جرگوه هوم   "گوید:  ی قانون اساسی می اهلل خان وبااشاره به لویه جرگه امان

ابی درکشوروجودداشو  ونوه   ابتکار جالبی بود، زیرا در آن هنگام نه کدام موسسه انتخ

توان گف  مجلس مرکور نقوش   وسایل و تجربه الزم برای اجرای انتخابات اصولی. می

 "عنوان مجلس موسسان اجرا کرد. مثبتی را به

اس  که  "مجلس اهل حل و عقد"همان  "لویه جرگه"که بگوییم استدالل دوم این

 شده اس . آن سپردهگراری به  ازنظر اسالم موردتاییدبوده و صالحی  قانون

در افغانستان مبنای عرفی دارد؛ یعنوی در   "لویه جرگه"که بگوییم استدالل سوم این

شده که چنین مجلسی باید قانون اساسی را وضع کنودو   عرف حقوق افغانستان پریرفته

ی حقووقی جهوان و افغانسوتان بووده      عرف در حقوق، خود یکی از منابع مهم و عمده

 1ؤثراس .ودروضع قوانین هم م

اند: عرف قانون اساسی عبوارت اسو     دانان درموردعرف قانون اساسی گفته حقوق

که یکی از قوای حاکم دریکی ازشئوون نظام دولتی، بدون مخالف  سایر قووا در   از این

این رابطه، از عادت معینی پیروی کندودروجدان قووای دولتوی، احتورام والتوزام بوه آن      

ام پیداکندو دروجدان قوای دولتی، احترام والتزام به آن عادت، یک نوع ضرورت  و الز

عادت، یک نوع ضرورت  و الزام پیدا کند. عرف حقووقی متکوی بوردو رکون موادی و      

2که یک عمل تبدیل به یک عادت شود.  معنوی اس . رکن مادی عبارت اس  از این
 

                                                           
1
 .۵92پنج قرن اخیر، ص محمد، افغانستان در فرهنگ، میر - 

2
 فراهم شود: دیای تحقق عادت، شرایط ذیل بابر - 

 به طورمکررانجام شود. دیعنصر تکرار: عمل با -1

 افرادمطابق آن عمل کنند؛ ی یداکندیعني همه: آن عادت عمومیت پتیعنصر عموم -2

طور منظم و مداوم و بدون  عادتي تبدیل به عرف حقوقي شود، باید به که نیعنصر ثبات و دوام: برای ا -3

 طور مکرر و دایم به آن عمل کنند. انقطاع، از آن تبعیت شود و قوای حاکم به
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عنووان   بوه اما منظور از رکن معنوی این اس  که وجدان و ضمیر جامعه، عادتی را 

آور بداند و طبیعی اس  کوه ایون    االجرا و الزام یک قاعده حقوقی پریرفته و آن را الزم

1اعتقادبایدپس ازاعتیادبه عمل، پدید آید.
 

توان ادعاکردکه لویه جرگه در تاریخ حقووق و سیاسوی    با توجه به سخنان فوق می

 افغانستان، مصداق کامل و روشن عرفی حقوقی به شمارمیرود.

 گذاری سیاسی قانون، ها و نقش ارزشمند آن درساختاراجتماعی لویه جرگه -2

قودیم بودین سوو     اجتماعی وقانونگراری افغانستان از ها در ساختار سیاسی، جرگه

جایگاه و مقام شامخی را احراز داشته اس ، بنابرپائین بوودن سوطح پیشورف  وسونتی     

هوا نیواز مبورم بووده      لکردجرگهبودن کشور هنوز هم به بازشناختی ماهی ،اهداف وعم

نیواز   در افغانسوتان از نقوش برازنوده آن بوی     «دولو  سوازی  »و «سازی مل »وروند آتیه 

مل  و برقراری نظام مقتدر ملی مستلزم آنس   -نیس ، البته پا گراشتن به عصر دول 

های ملی در اروپا و سایر نقا  جهوان کوه از قورن     گیری دول  تنها تجربه و شکل که نه

زده بر وفق مقتضیات هر کشور آغاز و ادامه یاف ، درنظرگرفته شود، بلکوه قبول بور    نو

شناسی تاریخی و فرهنگی افغانستان توأم با روانشناسی موردم ایون کشوور،     همه جامعه

هوا ولویوه جرگوه یکوی آنسو        رسوم و عادات و سنن پسندیده این سرزمین که جرگه

 موردتوجه وکنگاش قرار داده شود.

                                                           

 به طوالني نسبتاً مدت دریک ندیعنيپیداک ومرورزمان قدامت حالت عادت آن: زمانعنصر مرور  - -4

 .دهد نشان را واستقرارآن ثبات که یا گونه به شود، عملآن  طورمتواتربه

 باشدتابرایو روشن  واضح درحدباالیي عادت که است الزم عرف، تکوین برایعنصر وضوح:  -۵

 .نشویمو اضطراب  آشفتگي نوع چیدچار ه تفسیرآن

-64، ص1389سینا، چاپ اول،  ی تحصیالت عالي ابن کابل: انتشارات موسسه دانش، سرور، حقوق اساسي افغانستان،-

6۵1
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 اجتماعی آن به معنی گردهموایی و نشسو  اسو ،    -های سیاسی کاربرد جرگه در

گیوری، نظرخوواهی و    دیگر هر مجلس، جلسه و اجالسوی کوه بورای تصومیم     عبارت به

 1مشورت درباره یک امر محلی، ملی و قومی برگزار شود، جرگه اس . 

کوار  سازد محتوا، شیوه  های دیگر جدا می ها و گردهمایی آنچه جرگه را از نشس 

محتوای جرگه مردمی اس  و برای سنجش آرای عمومی یک معیار  و منظور آن اس ،

ای بنوابر نفووذ    شده اس  ، ولو در موقعی  کنونی که اتوریته سنتی قبیلوه  سنتی پریرفته

نظوام   ساالران ضربه خورده و احیای مجدد آن ایجاب یک مرحله گرار به گسترده جنگ

پرسوی   هوا جرگوه را نووعی ریفرانودم یوا هموه       برخوی  نمایود، بواآنهم   دموکراتیک را می

بیشتر مفهوم رای گیری مستقیم از هموه   (Refrandom) پرسی اند، ام،ا همه چیزخوانده

 ،دهنده یک سازمان یوا یوک جامعوه را دارد، کوه بورای رد یوا تصوویب        اعضای تشکیل

بوا جرگوه    اند اس ، تفواوت کلوی آن   سیاستی که رهبران یا نمایندگانشان پیشنهاد کرده

ولویه جرگه در آنس  که در ریفراندم رای گیری محو  متموع نظور اسو ، اعضوای      

آنکوه در   یابنود، حوال   نظر را نمی سازمان یا جامعه در ریفراندم مجال جروبحث و تبادل

جرگه ولویه جرگه بحث  و تفح  صورت گرفته و روحیه دموکراتیک آن علی الرغم 

 »دانند و تندروان راس   می «فئودالی وقّبیله ی تجمع»آنکه تندروان چپ جرگه را یک 

داننود، عناصور    شان مردود موی  نظرانه نسب  مغایرت با امیال تنگ «چسبیدن بر جرگه را

جوویی،   هوا چواره   تر و بیشتر اس ، غایه و منظور از تشکیل جرگوه  دموکراتیک آن فرا 

 .ی اس اجتماعو  گیری همگانی در مورد یک مسئله سیاسی رسیدگی و تصمیم

ها ناشی از ساختمان طبیعی کشور افغانسوتان کوه    های بارز جرگه یکی از مشخصه

ها اسو ، زیورا سواکنان هور دره و      وادی و ها همانا کوهستانی بودن و انقسام آن به دره

اند و موراودات اجتمواعی میوان     ها بدین سو به قبیله وقومی منسوب بوده وادی از زمان

                                                           
 .۵6،ص1391ها، کابل: سعید، آسیب ها و سعیدی، احمد، افغانستان آماجگاه فتنه -1
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هوای   نمود که مسایل همگانی از قبیول: کووچ کشوی    اب میصورت مستدام ایج ایشان به

ها  ها، و سایر مسایل ذات البینی را از طریق جرگه ها، حدوث سیالب بزرم، بروز جنگ

هوا و   وفصل کرده و برای پایان دادن به منازعات محلی و بیرون رفو  از دشوواری   حل

ار روایات شوفاهی  دوری جستن از آفات طبعیی به چنین مجتمع ملی رجوع نمایند، قر

ها تا پنجاه سوال قبول از اموروز در     ویژه پشتون در میان قبایل و اقوام ساکن افغانستان به

هوا مسوایل    شد و این جرگوه  سال یک لویه جرگه عنعنوی برگزار می 32تا  31میان هر 

داد، میگویند بعضاً که راه بیرون رفو    نظر فیصله قرار می مبرم ملی را موردبحث، تبادل

حول بوه قوره کشوی هوم متوسول        توانستند مشخ  سازند، به خاطر دریاف  راه نمی را

.بود هم ناشی از سطح نازل درک پیچیدگی می شدند که آن می
1

 

گیری همگانی در موورد   جویی، رسیدگی و تصمیم ها چاره منظور از تشکیل جرگه

یوک فورد    اجتماعی اس . شیوه کار آن بسیار ساده اس . معمووالً و  یک مسئله سیاسی

گوورارد تووا  پرسووی مووی گیوورد و موضوووع خاصووی را بووه همووه اداره آن را بووه عهووده مووی

کنندگان روی آن به بحث بپردازند. در پایان با توافق کلی بوه تصومیم مشوترکی     شرک 

. گوردد  مثابه یک فیصله ملی، محلی و قومی عملی موی  رسند. این تصمیم سرانجام به می

های سیاسی و اجتمواعی   بنابر نیازشخ  ، و نه جای م جرگه نه زمان معین دارد تدویر

تووان گفو  کوه     موی  .گوردد  خود منحل موی  آید و پس از پایان کار، خودبه به وجود می

شوود،   جرگه هر زمان و هرجایی که یک امر سیاسی یا اجتماعی ایجاب کند تشکیل می

تنفور  هوای باتجربوه و م   اعضای جرگوه را مووی سوفیدان، بزرگوان اقووام و شخصوی       

.سازند می
اجتمواعی اسو  و ریشوه در تواریخ و      ترین نهاد سنتی در اداره جرگه، کهن2

فرهنگ خاصی تعلوق نودارد و    ای دارد، جرگه به کدام قوم، مل ، محل و فرهنگ قبیله

شده اس ، اما در جوامعی کوه از سوازمان    هایی در میان همه جوامع بشری دیده به گونه

                                                           
 .103-102،ص1390، تهران: عرفان،1900-1996قرن بیستم طنین، ظاهر، افغانستان در -1

223.2،ص1377تان، پاکستان: دانش کتابخانه، چاپ سوم،افغانس حبیبي، عبدالحي، تاریخ مختصر -
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تر شوده کواربرد آن    رنگ نقش آن کم رفته برخورداراند،وساختارسیاسی و اجتماعی پیش

اجتمواعی   -گشای سیاسی راه در افغانستان هنوز هم جرگه یک .رفته اس  کم ازمیان کم

بورداری سیاسوی از    شود و از کار آِیی خوبی برخوردار اس . در مورد بهوره  شمرده می

بورای مشوروعی    ای بووده اسو     ها جای بحث اس  که در بیشتر موارد وسویله  جرگه

 های افغانی. شده دول  های از پیش تعیین بخشیدن به خواسته

 لویه جرگه تصویب قانون اساسی -۳  

 "قانون اساسوی "بایس  برای افغانستان این جرگه همچنان که از نامش پیداس  می

ی جغرافیوایی   ی مردمی که در حوزه بسازد. تادرپرتوآن بتواند شهروند افغان)شامل کلیه

لویوه جرگوه قوانون     مدار را بگرارنود.  کنند( یک زندگی قانون افغانستان زیس  میبنام 

اساسی که یک مجمع متشکل از نمایندگان واقعی مردم خواهود بوود، جهو  تصوویب     

ی قووانین   قانون اساسی درهرکشوری مبنا و اسواس کلیوه   آیند. قانون اساسی گردهم می

نقش لویوه جرگوه    شوند. ور مطرح میشود که در تنظیم امور زندگی آن کش دیگری می

لورا   1قانون اساسی اینس  که قانون اساسی را تصویب نموده و به آن مشروعی  دهود. 

کنند عمدتاً باید قوانون دان   نویسند و تصویب می گرارانی  که قانون اساسی را می قانون

درحدمعینی  المللی ی خود را علماً بشناسند، بر اوضاع جهان و قوانین بین باشند، جامعه

های مختلف حقووقی، سیاسوی،    وارد باشند تابتوانندحقوق تمام شهروندان را در عرصه

 اقتصادی، مدنی، عقیدتی و...در این قانون اساسی درنظربگیرند.

لویه جرگه مرجع قانونی و ذیصالح تصویب قانون اساسی بوده و نقش آن در این 

یه جرگه صالحی  داش  تا تموام طورح   انکار اس . زیرا لو رابطه خیلی مهم و غیرقابل

                                                           

204.1و 197سعیدی، احمد، افغانستان آماجگاه فتنه هاوآسیب ها، ص  -
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مرتبه را رد نماید یا در هر فصل و ماده آن تعدیل، تغییر، حرف وایزادی به عمول آورد  

 1صورت کل آن را مورد تائید قرار دهد. یا اینکه به

نویس قانون اساسوی درلویوه جرگوه     ازآنکه تشکیل کمیسیونی جه  تهیه پیش پس

 ماه میوزان  در ون کارخودرابرای این منظورآغازکرد.بینی شد، این کمیسی اضطراری پیش

حامدکرزی، رئیس دول  انتقالی افغانستان طی فرمانی تشکیل کمیسویون تودوین   1381

نویس قانون اساسوی   قانون اساسی افغانستان را اعالم و این کمیسیون را مامورتهیه پیش

 افغانستان  جدید کرد.

به اولوین مرحلوه    1382ماه حمل دراین کمیسیون پس از شش ماه بحث و بررسی 

 ترآغازکرد. کارخودپایان داده و مرحله دوم کارخودرا در سطحی وسیع

هوا و نظورات موردم افغانسوتان      وجوی دیودگاه  مرحله دوم فعالی  کمیسیون، پرس

بوین بخشوی    ای تنظیم و در نامه شده بود. به همین منظور پرسش نویس تهیه درباره پیش

های خوود را اعوالم کننود. ایون مهوم از سووی        وزیع شد، تا دیدگاهاز مردم افغانستان ت

 هش  دفتردرداخل افغانستان وچهاردفتردرایران و پاکستان انجام شد.

پس از اتمام مرحله دوم ازکارکمیسیون، کمیسیون دیگری بنوام کمیسویون تودقیق،    

 ر و جمهوری آغازکردکه هودف از تشوکیل آن غوو    فعالی  خود را زیرنظرمستقیم رئیس

شده از سوی کمیسویون بوود. ایون     نویس قانون اساسی تهیه بررسی عمیق پیرامون پیش

دوازدهوم  و در  مواده 161فصل و12کمیسیون حاصل کارخودرا برای تصویب نهایی در

 به لویه جرگه قانون اساسی تقدیم کرد.1382سال عقرب

تخنیوک  پلوی  پوهنتوون   در را کار خود 1382قوس23 لویه جرگه قانون اساسی در

 کابل آغاز نمود. اعضای لویه جرگه به دو شکل انتخابی و انتصابی تعیین شدند.

                                                           

 19۵.1، ص1388قوانین اساسي افغانستان،کابل: سعید، چاپ اول،  اشرف، مروری بر رسولي، محمد -
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نووع نظوام آینوده کشوور، اختیوارات       برسور  لویه جرگه مورکور  اختالف اصلی در

قوانون اساسوی،     اجورای  معاونان او، تشکیل شوورای نظوارت بور    جمهور، تعداد رئیس

در چاپ پول، زبانهای رسمی وسرودملی تابعی  دوگانه وزیران، استقالل بانک مرکزی 

 اعضای لویه جرگه قانون اساسوی بوه   ای میان کشور بود. سرانجام طی مراکرات فشرده

نوویس   پیش 2114جنوری 4با برابر1382   سال جدیدر تاریخ چهاردهم  روز،22مدت

بدون اینکه باالی مواد اختالفوی بحوث صوورت گرفتوه و      یئشده با اصالحاتی جز تهیه

اعضای مجلس خواسته شود، یا اینکه طرح ماده وار مورد رای گیری نظرخواهی  توافق

ظرزمانی نشد. در این رابطه شاید بتوان لویه جرگه مرکور را ازم قرار داده شود تصویب

تورین   ترین، ازنظر بحث وگفتگوجنجال برانگیزترین وازنظراجرایی دموکراتیوک  طوالنی

 1لویه جرگه افغانستان به شمار آورد.

های لویه جرگه، تشکیل شورای نظارت بر قانون اساسوی   یکی ازاصلی ترین بحث

بود که سرانجام توافق شد، وظیفه این شورا را کمیسیون مستقلی انجام دهد که اعضای 

 شده وازسوی پارلمان تاییدشوند. جمهور انتخاب آن توسط رئیس

در قانون اساسی ایجواد   توانس  تغییراتی وسیله قانون عرفی، فقط لویه جرگه می به

نشوده   بینوی  ی هیچ مرجعی پویش  وسیله کند. از آن گرشته، چون تفسیر قانون اساسی به

    .شد بود، مواد مهم یامورداختالف به لویه جرگه موکول می

 ترکیب لویه جرگه در قوانین اساسی کشور -4

ادعنعنوی، تنها من حیث نه نه 1343برای بار اول لویه جرگه در قانون اساسی سال 

نماید و ترکیب آن نیز مشوخ    اندام می بلکه به شکل یک موسسه ونهادحقوقی عرض

شوده   فصل مشخ  بوه لویوه جرگوه اختصوا  داده     گردد. درین قانون اساسی یک می

                                                           

 206.1-20۵اشرف، پیشین، ص رسولي، محمد - 
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اس . مطوابق آن ترکیوب لویوه جرگوه شوامل اعضوای شوورای ملوی) ولسوی جرگوه           

1بود.های والیات دانسته شده  ومشرانوجرگه( روسای جرگه
 

تورین مظهور اراده موردم     ، لویه جرگه من حیوث عوالی  1382در قانون اساسی سال 

افغانستان دانسته شده و ترکیب آن نسب  به قوانین اساسی قبلی محدودوهمه اعضوای  

 شود که دعوت آن سهل اس . انتخابی را شامل می

ریح ماده یکصدودهم قانون اساسی افغانستان درموردترکیب لویه جرگه چنین تصو 

 ترین مظهر اراده مردم افغانستان اس . لویه جرگه عالی"نموده اس :

 لویه جرگه متشکل اس  از:

 اعضای شورای ملی؛ -1

 ولسوالیها؛ روسای شوراهای والیات و -2

تواننددرجلسوات لویوه    وزرا، رئیس و اعضای ستره محکموه ولووی حوارنوال موی    

"جرگه بدون حق رای شرک  ورزند.
2 

 مواردتدویرلویه جرگه -1

ها دایر گردیده اس  که کشور به یک چالش  معموالً در کشور ما زمانی لویه جرگه

بزرم مواجه بوده یا اینکه زمامداران به خاطر مشروعی  قودرت خوود یوا انجوام امور      

شوده   نمودند. درزمان های اخیور خواسوته   بخصوصی ضرورت تدویر آن را احساس می

                                                           

-. 1343انون اساسي سالماده هفتادوهشت، ق 
1

 
2
 چنین برشمرد: توان يبنابرصراحت حکم قانون اساسي، ترکیب اعضای لویه جرگه وتعدادآن را م - 

 نفر؛249اعضای ولسي جرگه جمعاً -1

 نفر؛102اعضای مشرانوجرگه جمعاً -2

 نفر؛34والیت کشور34 از مجموعروسای شوراهای والیت  -3

 نفر؛36۵کشور جمعاًالي ولسو36۵روسای شوراهای ولسوالي هاازمجموع  -4

 .نفر7۵0مجموع اعضا:
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جرگوه بگوررد، چنانچوه قوانون اساسوی       اس  تا قوانین اساسی از تصویب وتایید لویه

شده ودرخود قوانون اساسوی ازجملوه     نیزازطرف لویه جرگه تصویب1382اخیردرسال 

 1های لویه جرگه تصویب یا تعدیل قانون اساسی ذکرشده اس . صالحی 

ها به خاطرانجام مشوره واتخاذتصامیم در رابطه بوه مسوایل اهوم     تدویرلویه جرگه

دو شیوه برگزارشده اس . یکی در حواالت وقووع خطور بوه      ملی و کشوری معموالً به

استقالل، حاکمی  ملی و تمامی  ارضی کشور. هرزمانی که تعورض وتجاوزبیگانگوان   

دوس  بدون رعای  تشریفات وشوکلیات خوا     آید، مردان مبارز و وطن به وجود می

دورهم جمع شده به خاطر دفاع از وطن، نووامیس ملوی حفوظ شورف آبورو، حیثیو        

 2اند. ساز را اتخاذ نموده اجتماعی، تصامیم مقتضی و عملی سرنوش 

هووای بووزرم بووه اسوواس هوودای  ودستورشوواهان و  حالوو  دوم برگووزاری جرگووه

ها با تشریفات وشوکلیات خوا  دایروتصوامیم در آن     زمامداران اس . این لویه جرگه

 مطابق درخواس  و فرمایش حکمروایان اتخاذمی گردید.

 "های بزرم ملوی افغانسوتان   جرگه "اهلل خلیلی در مقدمه کتاب لمرحوم استاد خلی

 بیان نموده که:

هووایی کووه درمواقووف خطوورازراه اراده آزادخودملوو  منعقدشووده ودرآن    جرگووه"

روزگاری بوده که نظام مرکزی برهم و تاج سلطن  سرنگون گردیده و مردم به خودی 

گام اگرچه شمار اعضای آن اندک اند، در چنین هن با دشمن بیگانه دس  و گریبان بوده

هوای   وازهرگونه تشریفات عاری بوده درپایه اولی از بزرگی و عزت قرار دارد و جرگه

وسویله فرموان و    دیگری که درمسایل روز و تدوین قوانین در هنگام امن و آراموش بوه  

 3شده در درجه دوم قرار دارند. نامه تشکیل دعوت

                                                           
-.  1382پنجاهم قانون اساسي سال صد و صد و یازدهم و یک مواد یک

1
 

78.2، ص1384آییژ، و، افغانستان الگوی دموکراسي امریکائي، کابل: اداره دارالنشرافغانستان، -
  

-.234، ص1368، ، الهور"های بزرگ ملي افغانستان جرگه"اهلل، مقدمه کتاب خلیلي، خلیل
3
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اردتدویرلویه جرگه راقرارذیول ذکور   ماده یکصدویازدهم قانون اساسی، مو

 نموده اس :

 لویه جرگه در حاالت ذیل دایرمیگردد:"

اتخاذ تصمیم درموردمسایل مربو  بوه اسوتقالل، حاکمیو  ملوی، تمامیو        -1

 ارضی و مصالح علیای کشور،

 تعدیل احکام این قانون اساسی؛ -2

حکم مندرج ماده شصو  ونهوم ایون قوانون      جمهور مطابق به محاکمه رئیس -3

 "ساسی.ا

 طرز تدویر و نصاب لویه جرگه -6  

استثنای موردی کوه محاکموه    جمهوردایرمیگردد)به لویه جرگه معموالً توسط رئیس

 جمهور به خاطر ارتکاب جرم مطرح باشد(. رئیس

به اساس حکم ماده یکصدودوازدهم قانون اساسی، لویه جرگوه در اولوین جلسوه    

 نماید. از میان اعضا، انتخاب می خود رئیس، معاون، منشی، و معاون منشی را

موواده یکصدوسوویزدهم قووانون اساسووی در رابطووه بووه نصوواب توودویر جلسووات و  

 گوید: گیری درلویه جرگه می تصمیم

 گردد. نصاب لویه جرگه هنگام رای دهی، باحضوراکثری  اعضا تکمیل می"

، بوا  تصامیم لویه جرگه، جزدرمواردی که در این قانون اساسی صریحاً ذکر گردیده

 "گردد. اکثری  آرام کل اعضا اتخاذ می

شود، نصاب تشکیل جلسات رای دهی درلویه جرگوه، حضوور    طوری که دیده می

گیری در جلسات نیز به اسواس   گونه تصمیم اکثری  اعضا دانسته شده اس  و به همین

تواند. در اینجا میان نصواب تشوکیل جلسوات     اکثری  آرام کل اعضا صورت گرفته می

رو هرگاه در عمل چنین  گونه تفاوت وجود ندارد، ازاین گیری، هیچ هی و تصمیمرای د

اتفواق هموه    واقع شود که اکثری  اعضام حاضروجلسه رای دهی دایر شود، بایس  بوه 
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نفور  37نفرباید 721گیری صورت گیرد که تحقق آن امریس  محال. زیرا ازجمله تصمیم

د و بوه خاطراتخاذتصومیم نیوز     باشد تا نصاب جلسات رای دهوی تکمیول شوو    حاضر

یوک موضووع مشوخ  رای مثبو  یوا منفوی        نفور بوه  376ضرورت دانسته شوده کوه   

شد و  بدهندتاقبول یا رد شود. اگر نصاب جلسات رای دهی دوثل  آرام اعضا قبول می

 گیری اکثری  آرام کل اعضا،جنبه عملی و تطبیقی آن بیشتر بود. نصاب تصمیم

اردهم قانون اساسوی، مباحثوات در جلسوات لویوه     به اساس حکم ماده یکصدوچه

جرگه معمواًل به شکل علنی دایرمیگوردد، مگور اینکوه یوک ربوع اعضوام سوری بوودن         

 1جلسات را تقاضا ولویه جرگه به اکثری  آرام کل اعضا آن را قبول نماید.

 مصونیت اعضای لویه جرگه -7  

ی لویه جرگوه نیوز   گونه که اعضای شورای ملی دارای مصونی  اس ، اعضا همان

باشوند. مواده    درزمان دایر بوودن لویوه جرگوه از ایون مصوونی  وامتیوازبرخوردار موی       

در هنگوام دایور بوودن    "یکصدوپانزدهم قانون اساسی در این رابطه توضیح نموده کوه:  

لویه جرگه، احکام مندرج موادیکصدودوم این قانون اساسی، درمورداعضای آن تطبیوق  

 "گردد. می

م فوق قانون اساسی، عضوولویه جرگوه بوه دلیول ابوراز رای و نظور،       به اساس حک

 هنگام تدویر جلسه لویه جرگه مورد تعقیب عدلی قرارنمی گیرد.

هرگاه عضو لویه جرگه متهم به ارتکاب جرم شود و ایون جورم ارتکوابی مشوهود     

یوه  تواند تا موضوع نخس  به لو نباشد، متهم تازمانی مورد تعقیب عدلی قرارگرفته نمی

                                                           

رسولي، محمد اشرف، تحلیل ونقدقانون اساسي افغانستان، کابل: وزارت عدلیه جمهوری اسالمي افغانستان، چاپ  -17

  .299-298،  ص1388اول، جلد دوم،



 

 

و 
دل

«
13

97
» 

ل
س

سل
ه م

ار
شم

19
2

 

168 

تواند متهم را بودون   که جرم مشهود باشد، مامورموظف می جرگه ارائه گردد. درصورتی

 1اخر اجازه مجلس لویه جرگه، تح  تعقیب عدلی قرار دهد.

که تعقیب عودلی   درهرحال  اگر جرم ارتکابی مشهودباشدیاغیرمشهود، درصورتی

موامورموظف مکلوف    متهم، مطابق احکام قانون ایجاب توقیف یاسلب آزادی را نماید،

اس  تا بالفاصله و بدون تاخیرموضوع را به اطالع جلسه لویه جرگه برساندو در مورد 

   سلب آزادی متهم، تصویب مجلس لویه جرگه را حاصل نماید.

 تعدیل احکام قانون اساسی -8  

فصل دهم قانون اساسوی تحو  عنووان تعودیل، حواوی دو مواده اسو ، کوه بوه          

 یافته اس . یل قانون اساسی وطرزاجرای آن اختصا موضوعات مربو  به تعد

قانون اساسی درواقع منبع ومادرسوایرقوانین اسو . بوه وجوود آمودن آن ایجواب       

نماید که از وضع سایر قوانین متفاوت اس . زیورا   تشریفات وطی مراحل خا  را می

یر ناپور  بندی، ازجملوه قووانین سوخ  و انعطواف     قانون اساسی کشور ما ازلحاظ تقسیم

گونه  رسد. همان رود، که معموالً از طریق تدویر لویه جرگه به تصویب می حساب می به

های خا  لویه جرگه اسو ، احیانواً وارد    که تصویب قانون اساسی ازجمله صالحی 

ساختن هر نوع تعدیل )تغییر، حرف، ایزاد( صرف از طریق تدویرلویه جرگوه صوورت   

 تواند. گرفته می

یافتوه   ششم این قانون اساسی، که به لویه جرگوه اختصوا    به اساس احکام فصل

گوراری یوا    اس ، ترکیب، طرز دعوت وتدویرلویه جرگه نیز نسب  بوه مجوالس قوانون   

 شورای ملی در کشور، متفاوت اس .

                                                           
1
رسولي، محمد اشرف، تحلیل ونقدقانون اساسي افغانستان، کابل: وزارت عدلیه جمهوری اسالمي افغانستان، چاپ  - 

 .300،  ص1388جلد دوم،اول، 
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ماده یکصدوچهل ونهم قانون اساسی، در رابطه به تعدیل احکام قانون اساسی بیان 

دین مقدس اسالم و نظام جمهوری اسالمی تعودیل  اصل پیروی از احکام "می داردکه: 

 شوند. نمی

 باشد. تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظوربهبودحقوق آنان مجازمی

تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر بوه تجوارب و مقتضویات عصور، بوا      

رعای  احکام مندرج مواد شص  وهفتم ویکصودوچهل وششوم ایون قوانون اساسوی،      

 "گیرد. جمهور  یا اکثری  اعضای شورای ملی صورت می رئیسباپیشنهاد

 توان گف : به مالحظه متن ماده فوق قانون اساسی می

توان احکام قانون اساسی را بوه   نظر به تجارب، مقتضیات و ایجابات زمان، می -1

1شده درخودقانون اساسی، تعدیل نمود. بینی رعای  شرایط وشکلیات پیش
 

وپرداخته دس  بشراس . از جانبی هوم هور قوانون     ساخته از اینکه قانون موضوعه

درهرجامعه نظر به مقتضیات، ایجابات زمانی ومکانی، رعای  احکام دینوی و عورف و   

گوردد.   تعامل پسندیده، برای رفع احتیاج و ضرورت مردم جامعه وضوع و تودوین موی   

عمول نتوانود   هرزمانی که قانون باحاالت اجتماع سازگار واقع نشده وحوین تطبیوق در   

های کشور باشد، مرجع ذیصالح، صوالحی  داردتادرموردتعودیل    پاسخگوی نیازمندی

احکوام قوانون درمووردطی     دیگر طبق عبارت به ایو مجاز باشد ای که مشروع  گونه آن به

 مراحل آن اقدام نماید. تفاوت نداردکه قانون اساسی باشد یا سایر قوانین.

ون اساسی قابل تعدیل دانسوته نشوده اسو  کوه     بعضی از احکام مندرج در قان -2

 قرار ذیل اس :

اصل پیروی از احکام دین مقدس اسالم مندرج مواد دوم، سوم وسوایرموادقانون   -

 اساسی؛

                                                           

- .408، ص1388رسولي، محمد اشرف، تحلیل ونقدقانون اساسي افغانستان ، 
1
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نظووام یووا سیسووتم کشووور کووه جمهوووری اسووالمی، اسوو . منوودرج موواده اول     -

 وسایرموادقانون اساسی؛

فصل دوم قانون اساسی، مگر های اساسی شهروندان، مندرج در  حقوق و آزادی -

های سیاسی شوهروندان،   ها یابه مقصد بهبود حقوق و آزادی اینکه این تعدیل به نفع آن

 باشد؛

باآنکه قانون اساسی؛ تعدیل احکام قانون اساسی را در موارد فووق منوع قورار داده    

تواند که چه تضمینی در رابطه وجوود خواهود داشو  کوه      اس ، ولی معلوم شده نمی

ای را که به خاطر تعدیل احکام و محتویوات قوانون اساسوی،     اند اعضای لویه جرگهبتو

ای کوه ایون قوانون اساسوی را      نمایند، مانع از این امر شود. زیرا لویه جرگوه  اجتماع می

شووند، از   های بعدی که به این منظوور تشوکیل موی    تصویب نموده اس  با لویه جرگه

فاوتی هم کوه وجوود دارد، ایون اسو  کوه لویوه       نگاه صالحی  باهم تفاوتی ندارند. ت

ای کوه   های قبلی و حتی لویوه جرگوه   های بعدی ازلحاظ حقوقی نسب  به جرگه جرگه

این قانون اساسی را تصویب نموده اس ، مشروعی  بیشتر دارد. زیرا تموام نماینودگان   

ای که در قانون اساسی تسجیل گردیوده اسو ، از طورف موردم انتخواب       درلویه جرگه

جمهوور   استثنای آن عده از نماینودگان مجلوس سونا کوه از طورف رئویس       گردند. به می

 شوند. انتصاب می

اتفواق، موردم    بوه  قریب دین مقدس اسالم، دین رسمی دول  و اکثری  ازآنجاکهاما 

ای که تشکیل شود، در آن نمایندگان هموین   باشد، هر نوع لویه جرگه مسلمان کشورمی

وجه حاضر نخواهنود شود توا حکموی را بوه       هیچ ها به آن مردم شرک  خواهند داش ،

تصووویب برسووانند و یووا اینکووه در قووانون اساسووی چنووان تعوودیلی را وارد نماینوود کووه  

سووی ترقوی وانکشواف     مغایراساسات دین مقدس اسالم باشد. از جانبی هم جامعه بوه 
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م دیکتواتوری  رود، بنابرآن هر نوع تعدیل در قانون اساسی مستلزم ایجاد نظوا  پیش می به

1های مردم نخواهد بود. و وضع محدودی  بر حقوق و آزادی
 

نکته دیگر قابل ترکر این اس  که صالحی  پیشنهاد تعدیل احکام قوانون اساسوی   

 را دو مرجع دارا اس :

 جمهور؛ رئیس -1

 اکثری  اعضای شورای ملی. -2

 تواند شده نمی احوالی که قانون اساسی تعدیل -9  

شوده اسو ، اموا حواالتی وجوود       قانون اساسی مجوازقرارداده  باآنکه تعدیل احکام

العاده بووده و در چنوین مووارد تعودیل احکوام قوانون اساسوی         داردکه غیرعادی یا فوق

 شود. این حاالت قرار ذیل اس : درس  پنداشته نمی

جمهور که مانع  العالج رئیس در حال  استعفا، عزل، وفات یا مریضی صعب -1

د. درین صورت معاون اول ریاس  جمهوری، صالحی  هواو  شو اجرای وظیفه وی می

 گیرد؛ جمهور را به عهده می وظایف رئیس

 اعالن حال  اضطراروادامه آن. -2

 مزایا -11  

یکی از مزایای لویه جرگه سابقه تاریخی طوالنی آن اس . این امور ممکون اسو     

کوه چنوین    ا هموین ای به شمار بورود، امو   خود نتواند نکته برازنده خودی در وهله اول به

نهادی در تاریخ کشور وجود داشوته و در مواقوع حسواس و مهوم بوه آرای آن توسول       

تواند خود مزیتی برای این نهاد به شمار بیاید.. مزی  دوم به شوکلی   شده اس ، می می

هوای مهموی    گیوری  وابسته به همان مزی  اول اس . این نهاد دربسیاری اوقات تصمیم

                                                           

- .410اشرف، ص رسولي، محمد
1
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های سیاسوی، نظوامی و اجتمواعی نقوش      حل مشکالت و بحرانانجام داده و گاهی در 

 مهمی داشته اس .

 های ذیل تقسیم نمود: توان این مزایا را به بخش طورکلی می به

ی بسیارممتد در تاریخ سیاسی افغانستان دارد. ایون حورف    لویه جرگه سابقه -1

نوه در  ی آن درمیوان کودام قووم و قبیلوه بووده وکوی و چگو       اصالً مهم نیس  که ریشه

یافته اس . چون باهرریشه ورسم وسنتی که بوده، باالخره  های سیاسی راه گیری تصمیم

تووان آن را بوا    شوده اسو  و موی    ی سیاسی و حقوقی شوناخته  در این کشوریک پدیده

شرایط وارکان یادشده برای عرف حقوقی، کوامالً منطبوق یوا خیلوی نزدیوک دانسو .       

 ی درس  صورت گیرد. دار، استفاده ی ریشه بقهای با این سا بنابراین بایدازپدیده

هوای سیاسوی و    ها و کشومکش  لویه جرگه در مقاطع مختلف در حل بحران -2

هایی که افغانستان بوا نظوام سولطنتی     نظامی بسیارموثروراه گشا بوده اس ، چه در دوره

ا هو  های بعدی واکثرزمام داران کشور، از طریق لویه جرگوه  شده و چه در دوره اداره می

توان گف  که تاسیس افغانستان و انتخواب احمدشواه    اند و حتی می تعیین یا تایید شده

ای صوورت   عنوان اولین پادشاه یا امیر موسس افغانستان نوین از طریق جرگوه  درانی به

 گرف  که در قندهار دایرشده بود.

ش بوه بعودازحال    1343از سوال ی مهم دیگر این اس  که لویه جرگه  نکته -3

شده ودرموتن قووانین اساسوی افغانسوتان درج گردیوده و       نتی بودن هم خارجعرفی وس

هوای مثبو  اسو ، نوه      شکل کامالً قانونی و حقوقی پیداکرده اس . این حال  از جنبه

1تواند مفید و اثرگرار واقع گردد. ای اگر قانون مندشود، بهتر می منفی. زیرا هر پدیده
 

 

                                                           

مطالعات استراتیژیک  دیگران، پس از انزوا)بررسي سیایت خارجي افغانستان پساطالبان(، کابل:مرکز حسیني، عباس و

-.429، ص1391کابل،
1
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 معایب -11    

وق  از عنوان لویه جرگه بورای کسوب مشوروعی      های دراکثرموارد، رژیم -1

هوا و اهوداف جواه طلبانوه ی      کردند وگاهی هم طرح واقتداربرای خود، سوماستفاده می

 نشاندند. خود را از این طریق به کرسی می

گونووه ضووابطه  ی انتخواب یووا تعیووین آنوان هوویچ   در شورایط اعضووام و نحوووه  -2

موالً افرادی ازسران قبایول ومتنفورین   شده مع ومعیاردرس  و منطقی در نظر گرفته نمی

شودند و ایون    ها انتخاب می اجتماعی وخوانین و اعضای دول  به عضوی  لویه جرگه

داد وهوم   طور طبیعی هم لویه جرگوه را در سوطح بسویار پوایین تنوزل موی       وضعی  به

 ساخ . های سوماستفاده از آن را فراهم می زمینه

که بسویار   هم یا گنگ و مبهم با اینقلمرو صالحی  و اختیارات لویه جرگه  -3

ی  شود کوه از حیطوه    گسترده و سنگین بودوموضوعات بسیار مهم و حیاتی را شامل می

 صالحی  واقعی این جرگه بیرون بود. 

با در نظر داش  چنین معایبی بود که در قانون اساسی فعلی تالش ورزیده شد توا  

جرگه آمده اسو    هسی در مورد لویدر فصل ششم قانون اسا ؛تغییراتی بر آن وارد شود

اعضای هوردو مجلوس شوورای ملوی و روسوای       از که ترکیب این جرگه عبارت اس 

شوراهای والیتی و شوراهای ولسوالی. که بر اساس این ترکیوب کلیوه اعضوای جرگوه     

1درواقع نمایندگان منتخب مردم هستند.
 

 

 گیری نتیجه

نتیجوه گرفو . برگوزاری لویوه      تووان چنوین   با توجه به آنچه درمتن ذکر شد موی  

ها به هر هدف و مقصدی که باشد برای تعیین سرنوش  مردم وکشورافغانسوتان   جرگه

انود کوه    شماری را برگزار نموده های بی مهم اس . حاکمان گرشته و کنونی لویه جرگه

                                                           
 .1392عقرب  11 بررسي ماهیت حقوقي لویه جرگه  ، اهلل هاشمي، روح -1
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ها، هف  لویه جرگه تعدیل یا تصویب قوانون اساسوی بوود. کوه      از بین این لویه جرگه

هوای گرشوته    ده حضوور دموکراسوی در کشوورمان اسو . بوا قبوول ضوعف       دهنو  نشان

توانود   ها، اگردرمکانیزم آن اصالحاتی به عمل آید، جرگوه موی   درروندتدویرلویه جرگه

ی موسس هم در وضع و تصویب قانون اساسوی افغانسوتان    عنوان بهترین مقام و قوه به

کنودو   نمایندگی از مردم موی وهم در تعدیل آن عمل کند. به نظر بنده چون لویه جرگه 

 سازد مهم اس .   ها را می سرنوش  آن

هوا را   کنود و سرنوشو  آن   به نظر بنده چون لویه جرگوه نماینودگی از موردم موی    

بسیار ممتد در تاریخ سیاسی افغانسوتان دارد. و     لویه جرگه سابقهسازد و همچنان  می

وم و قبیلوه بووده و کوی و    ی آن در میوان کودام قو    این حرف اصالً مهم نیس  که ریشه

یافته اس . چون با هر ریشه و رسم و سنتی که  های سیاسی راه گیری چگونه در تصمیم

شوده اسو  بنواً     ی سیاسوی و حقووقی شوناخته    بوده، باالخره در این کشور یک پدیوده 

توان آن را با شرایط و ارکان یادشده برای عرف حقووقی، کوامالً منطبوق یوا خیلوی       می

ی درسو    دار، اسوتفاده  ی ریشوه  ای با این سوابقه  . بنابراین باید از پدیدهنزدیک دانس 

 صورت گیرد. 

شده و در متن قانون  امروز لویه جرگه بعد از حال  عرفی و سنتی بودن هم خارج

اساسی افغانستان درج گردیده و شکل کامالً قانونی و حقوقی پیداکرده اس  و این امر 

پریرد تا باشد که بوا عملوی سواختن آن     واد قانون را مینیازمند اجرایی سازی درس  م

 جامعه همدیگر پریر و منسجمی شکل گیرد.

در نظام کنونی که قرار داریم نیاز مبرم به ایجاد لویه جرگه اسو . از زموان ایجواد    

تشکیل حکوم  وحدت ملی قرار بر این بود توا لویوه جرگوه تعودیل قوانون اساسوی       

اجرائیه حل گردد. اما بنوابر مشوکالت موجوود در داخول      برگزار گردد تا مسئله رئیس

 نظام این جرگه برگزار نگردید.

در حال حاضر حکوم  فعلی تصمیم بر آن گرفته اس  تا لویوه جرگوه مشوورتی    

ای کموک بزرگوی    برگزار نماید. تشکیل چنین جرگه 1397حوت  26صلح را به تاریخ 
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شوود توا بورادران ناراضوی      باعث می گردد و به ایجاد صلح و ساختار سیاسی کشور می

کشور به پروسه صلح و آبادانی کشورمان رجوع نمایند. مانند سایر کشورهای دنیوا موا   

 هم کشوری داشته باشیم آباد، آزاد و بدون هرگونه خشون .

هایی در کشور از قودیم تواکنون بورای آبوادانی و رفواه       درنتیجه ایجاد چنین جرگه

س . به امیدآبادانی و صلح سرتاسری در کشوور عزیزموان   مردم کارساز بوده اس  و ه

 افغانستان.

 مناب  وماخذ

 الف: کتب
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 ب: قانون      

 .1382قانون اساسی افغانستان، مصوب -1

 .1343قانون اساسی افغانستان، مصوب -2

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 جایگاه کرامت انسانی در اسالم

 های بشری و اندیشه

 

 
 محمد ایوب دولت زاده

 

 

 چکیده

ترین عناصر تفکیک انسان از سایر حیوانوات   انسانی یکی از مهمکه کرام   ازآنجایی

شوان را   هوا، جایگواه همیشوگی    ی بلند قیم  به انسان بوده و خداوند با اعطای این هدیه

اسوناد ملوی و    حال حتی در ترین مخلوق الهی محفوظ داشته اس ، درعین عنوان مکرم به

 کنویم،  موی  نگواه  اند شده تدوین ساسیا های آزادی و بشر حقوق از حمای  المللی در بین

اسو .   مطورح  انسوان  ذاتوی  کرام  یا شخصی کرام  از سخن ها آن تمامی در بینیم می
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 شخ  ارزش و کرام  از سخن اش مقدمه در متحد، ملل سازمان منشور نمونه عنوان به

 مقدموه  ،(1948) بشور  حقووق  جهوانی  اعالمیه یک ماده و مقدمه نموده، مطرح را انسان

 اقتصوادی،اجتماعی  حقوق میثاق مقدمه ،(1966) سیاسی و مدنی حقوق المللی بین اقمیث

 قورار  موردتوجوه  را انسوان  ذاتوی  کرامو   دیگور،  اسناد از بسیاری و( 1966) فرهنگی و

 اند. داده

 ا ماهی  با که اس  انسان یک شایستگی یا فطری ارزش انسان، و اصطالحاً کرام 

 رسومی   بوه  بشور  حقووق  تموامی  قوانونی  فلسفی مبنای نعنوا به و یافته وجود نسانی 

 بشور  حقووق  اسوتانداردهای  تودوین  وسویله  بوه  انسوان  ایون کرامو   . اسو   شده شناخته

 هایی شیوه انجام از ها آن ممانع  یا ها دول  عملکرد بر را هایی محدودی  که المللی بین

 حقووق  روی زایون ا. اسو   یافتوه  ارتقوا  و حفظ شود، می انسان کرام  نق  به منجر که

 و اسو   کرامو   ایون  دارای انسوان  هر. دهد می قرار موردحمای  را انسان کرام  بشر،

 عنووان  بوه  بشور  ذاتوی  کرامو   اغلب. اس  سلب و تجزیه غیرقابل و ذاتی کرامتی چنین

 سلب امر معنای به و ماهوی واژه با مترادف را ذاتی اس ، واژه مطرح بشر حقوق مبنای

 ایون  از معنوایی  چنوین  با مطابق. برند می کار به تجزیه غیرقابل و ریرناپ تفکیک و نشدنی

 شوده،  اشواره  نحوی به نیز مختلف اسناد در مرکور واژه استعمال کنار در آن چنانکه واژه

 اسو   انسوان  کوه  جه  ازآن انسان یک که اس  احترامی و ارزش ذاتی، کرام  از مراد

 غیرقابول  و سولب  غیرقابول  او از درواقع و شد نخواهد سلب او از وجه هیچ به بوده، دارا

 مورهب،  جنسوی ،  نوژاد،  رنگ، ویژگی، این از برخورداری در و اس  انفکاک و تجزیه

 .ندارند تاثیری هیچ عقیده

 

: کرام  انسانی، انواع و مراتب کرام  انسانی، نقش رسول خودا در  واژگان کلیدی

 حفظ و صان  این حقوق 
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 مقدمه

بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّللْنَاهُمْ ََلَلی کَیِیلر      ولَقَدْ کَرَّمْنَا

 دریوا  و خشوکی  در را آنوان  و داشوتیم  گراموی  را آدم فرزندان ما[ 1]؛(مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیالً

 خوویش  هوای  آفریوده  از بسویاری  بور  را نآنا و داده روزیشان ها پاکیزه از و ایم برنشانده

 .ایم داده خاصی برتری

 کوره  این های انسان همۀ که: اس  فرموده اعالم صراح  به سبحان و تعالی خداوند

 در را دریوا  و زموین  ، اسو   بخشویده  ذاتوی  کرام  ابوالبشرند، آدم نسل از که  را زمین

 حیوات  خمیرمایوۀ  دسو  آرنود و   هبو  آن از پاکیزه رزقی تا داده قرار آدمیان همه  اختیار

: مانند ذاتی های ویژگی داشتن به که آن بر عالوه ها انسان همچنین و دهند،  قرار خویش

 کوه  کمواالتی  سوایر  و ایموان  ، علوم  واسطه به توانند می هستند مکرّم عقل،  و الهی روح

  فضویل  و برتوری  موجوودات  از بسویاری  بر کرد کسب ایمان و عقل  پرتو در توان می

 .کنند پیدا حقیقی

  و الهوی  روح از برخوورداری  واسوطه  به خویش ذات و تکوین اصل در انسان پس،

  صواحب  موجوودی  اسو ،  انسوان  خوا   تنهوا  که اس  امانتی و الهی موهبتی که عقل

  نوژاد  هر از جهان های انسان همۀ برای که اس  الهی ای عطیه کرام  این و اس  کرام 

  راهنموایی  واسوطه  بوه  ها انسان که آنچه و اس  مسلّم و وضمفر مساوی طور به رنگی و

  ایون  تنها و اس  اخالقی و انسانی مکارم ایمانی، فضایل کنند،  می تحصیل عقل و انبیام

یکودیگر   بور  هوا  جامعه و ها گروه افراد، برتری موجب تواند می که اس  مکارم و فضایل

پوسو ،   رنوگ  نوژاد،  ملی ، پایه بر طلبی برتری هرگونه که اس  این منطقی نتیجه شود

 ممنووع   ها آن مانند و قومی خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، های موقعی  و ثروت و مال

 :فرمود آدمیان خدای که چنان. اس  بشر نوع ذاتی باکرام  منافی و

 شومارا  آنگواه . آفریودیم  زن و مورد  یوک  از را زنوان  و مردان شما همه! ها انسان ای

 وبرتوری  امتیواز  موجوب  ها این بدانید اما قراردادیم، گوناگون نژادهای و اقوام صورت به
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 و بواتقواترین  خدا نزد در شما بزرگوارترین و ترین گرامی بلکه شود نمی یکدیگر بر شما

 اس . شما پرهیزکارترین

ترین موضووعات   های موردتوجه جهان معاصر و از پیچیده ترین پدیده یکی از مهم  

های مختلوف تواریخی، ثبوات چیسوتی و چرایوی       و اندیشمندان دورهموردبحث فالسفه 

ترین عناصری که انسوان را مون    کرام  انسانی اس . اساساً کرام  انسانی، یکی از مهم

حیث انسان عاقل، هوشمند، با اراده، باشعور، بافضویل ، سوخاوتمند، فهویم و قدرتمنود     

بورای تفکیوک انسوان از سوایر      ای اس  که در طول تاریخ محکی نماید، پدیده مطرح می

نمایود، اموا آنچوه کوه      جانداران بوده و حاکمی  بالقید و شر  او را در جهان تثبی  می

درخور دق  اس  اینکه:آیا زنان من حیوث بوازوی توانمنود موردان از چنوین توانوائی،       

 توانند دارای چنین کرامتی باشند؟ فضیل  و جایگاهی برخورداراند؟ آیا زنان نیز می

 حث اول:  مفهوم لغوی و اصطالحی کرامت  مب

 تعریف لغوی (الف

دهد: )کرام  در لغ  به معنی گرامی داشوتن و   گونه معنی می این واژه در لغ  این

بزرگداش  دیگران، سخاوت، جوانمردی، نواخ ، احسان، بزرگواری، بخشندگی، داد و 

 دهش و بزرگوار داشتن کسی(.) نامه دهخدا(

گی و ارجمندی، داشوتن صوفات نیوک، سوخاوت و بخشوندگی(      بزر کرام  را به )

معنی نموده اس . لرا کرام  به معنوی عوزت و بزرگوواری الهوی اسو  کوه جزئوی از        

سرش  انسان اس  و انسان بوا درک و فهوم و رشود ایون بزرگوواری؛ عوزت بیشوتری        

 یابد.) فرهنگ عمید( می

 گونه آمده اس : این« معنی لغوی کرام  انسانی 

هوا عباتنوداز؛ ارزش،    تورین آن  در لغ  دارای معانی مختلفی اس  که مهوم )کرام  

حرم ، حیثی ، بزرگواری، عزت، شراف ، انسانی ، شان، مقام، موقعی ، درجه، رتبوه،  
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هوا، احسوان، بخشوش،     جایگاه، منزل ، نزاه  از فروموایگی و پواک بوودن از آلوودگی    

 یفری(کرام  انسانی در حقوق ک»جوانمردی و سخاوت. )کتاب

به معنای شورف، افتخوار،    Human Dignityمعادل انگلیسی واژه کرام  انسانی

استحقاق احترام، عنوان، رتبه، و مقام، امتیاز، شراف  برجسوته و ارزش و حرمو  ذاتوی    

 اس .(

 تعریف اصطالحی (ب

رغم اهمی  و جایگاه بلندی که در فلسفه زندگی و خلق  انسوان   کرام  انسانی به

هیچ دانشمند و مکتب فلسفی و کالمی تعریف اصوطالحی از آن   21ل از قرن دارد، تا قب

گواه   های از کرام  ارائه داشوتند کوه هویچ    ننموده اس . اما برخی از دانشمندان برداش 

 شود. تعریفی  بر کنه ذات محسوب نمی

( فیلسوف معروف آلمانی ضمن بررسی موقعی  انسوان  1814-1724امانوئل کان )

ئنات، اهمی  جایگاه انسان با داشتن نیروی عقل برتر، از کرام  انسانی در سرنوش  کا

های نظام  گیری چیزی جز عقل آدمی توانایی تغییر در تصمیم چنان برداشتی دارد که هیچ

 آفرینش را ندارد.

و تأکیود بور    "خودمختواری اخالقوی و اسوتقالل داتوی انسوان     "کان  با طرح نظریه

گراری انسان، در تمامی سوطوح، کرامو     ی و خود قانونعقالنی  خودآگاهی، خود آئین

 کند: گونه تعریف می انسانی را این

ها به جه  استقالل ذاتوی، و   کرام  انسانی حیثی  و ارزشی اس  که تمامی انسان

 طور ذاتی و یکسان از آن برخوردارند. توانائی اخالقی که دارند، به

اندیشوه و  « اصل غایو  بوودن انسوان    »و«فرامین مطلقه اخالقی»کان  با نشر رساله

تفکر کرام  انسانی را از زاویه عقالنی بوودن موضووع، تبیوین نموود و مبنوای کرامو        

دانس ؛ولی دانشمندان دیگری همانند: مک دو گال، چن و السول در  انسانی را عقل می
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ا ر« نظریه مبتنی برکرام » راستای توجیه حقوق بشر و حمای  از دیدگاه حقوق بشری،ِ

 در اروپا مطرح کردند.

که انسان بوا لورات بوا داشوتن      اس  یناشود،  آنچه که در تعریف کان  متجلی می

عقل و خرد و اخالق دارای کرام  اس ؛ یعنی هیچ نیوروی برتور از انسوان در تکووین     

 شخصی  باکرام  انسان نقش ندارد.

اخالقوی مکمول    هوای  از سوی دیگر: هرگاه بپریریم که نیروی ذاتی تعقل و توانایی

های توانایی عقلی ندارند، همانند: مریضوان و دیوانگوانی    کرام  انسانی اس ، آیا انسان

اند، کودکانی که از عقل و خرد پایینی برخوردارند و حتوی   داده که  عقل خود را ازدس 

جنوین،   چنین در رحم مادر که جایگاه انسانی وی در راسوتای مخالفو  دیون بوا سوقط     

هوا   ای کرام  نیستند؟ چون عقول ندارنود و از اخوالق در میوان آن    مشخ  هس ، دار

 خبری نیس !

نویسود:   شده خاورمیانه راجع به تعریف کرام  انسانی می حکیمی نویسنده شناخته

جه  کوه انسوان    شود که انسان ازآن کرام  انسانی به آن نوع حرم  و ارزشی گفته می

 اس  از آن برخوردار اس .(

ها کامالً صدق نماید، زیرا مصادیق آیات  ند در کرام  ذاتی انسانتوا این تعریف می

ها در راستای کرام  اکتسوابی توجوه    قرآن کریم نیز قبل از اینکه به رفتار و اعمال انسان

دارد.  انود، پورده برموی    شوده  نماید، از کرام  ذاتی انسان صرفاً به دلیل اینکه انسان خلوق 

صل پیرامون چیسوتی و چرایوی کرامو  و تعواریف     دکتور رحیمی نژاد، بعد از بحث مف

بنودی نمووده، هریوک را چنوین      متعدد از آن، کرام  را به دودسته ذاتی و اکتسابی دسته

 نماید. تعریف می

هوا بوه جهو      کرام  ذاتی به آن نوع شراف  و حیثیتی گفته مشود که تمامی انسان

طوور فطوری و    کوه دارنود بوه    استقالل ذاتی، توانایی، تعقل، تفکر و وجهه و نفخه الهوی 

 یکسان از آن برخوردار هستند.

 نویسد: نظریات کان  در مورد کرام  انسانی را ذیالً می
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 کرام  انسانی باارزش او اشاره دارد. -1

 طور ذاتی و مساوی از آن برخوردارند. ها به کرام  ارزشی اس  که تمامی انسان 

 ل و خودمختواری ذاتوی انسوان    کرام  انسانی ارتبا  عمیق و تنگاتنگی با استقال

 دارد.

 ناپریر با عقالنی  خودآگاه انسانی مرتبط اس . طور اجتناب کرام  انسانی به -2

 کرام  انسانی مبنای حقوق بشر اس . -3

 تاریخچه کرامت انسانی

ازنظر تاریخی کرام  انسانی ریشه از تاریخ بشر دارد؛ زیرا با بحث پیرامون دفاع از 

های باستان و وجود اندیشومندانی هماننود: سیسورون     در دوره های بنیادین بشری آزادی

 کند. راه را برای قدام  تاریخی این موضوع باز می

هوای مختلوف تواریخی     های یونان باستان، ایران قدیم و روم کهن نیز در سده تمدن

هوا و   وسیله ای قواعد، ضوابط، توصویه  ی کرام  انسانی به های از اندیشه بازتابگر بخش

ل حاکمی   متنوع اس  که تحقیق در این مجال، بحث حاضر را طووالنی و خسوته   اعما

 سازد. کن می

ولی داکتر رحیمی نژاد که رساله دکترای خود را پیرامون ) کرام  انسانی در حقوق 

کیفری( تألیف نموده اس  چهار رویکرد متناق  را بورای نگورش بشوری بور کرامو       

 بندی نموده اس : انسانی دسته

 کرد ضد فرد و پوزیتویستیروی  -1

 رویکرد دینی کالسیک و سنتی -2

 رویکرد روشنفکری دینی -3

 رویکرد حقوق بشری و سکوالر -4

توانود قناعو  ایون     آنچه که از دیدگاه محققین بیشتر موردتوجه قورار داشوته و موی   

حوزه را حاصل نماید، دیدگاه کرام  انسانی متنی بر وحی اس . داکتر رحیمی بعود از  
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نویسد:) ازآنچه توا اکنوون    الرکر، می ق در مورد چهار نظریه متناق  فوقتفح  و تحقی

 توان به این نتیجه رسید، که  در مورد این نظریه گفته شد می

اوالً: انسان مظهر و رمزی از حق و درواقع آئینه ی در برابر و جوود الهوی اسو  و    

و جلووگیری از   نابود ساختن و در هم شکستن هر فرد، گویی در هم شکستن آن آئینوه 

 تجلی انوار حق از طریق آن اس .

ثانیاً:کرام  انسان یک امر ذاتی اس  و هیچ ربطی به افعال و کوردار آدموی نودارد؛    

 بنابراین رفتار مجرمانه،  کرام  ذاتی انسان نیس ؛  

هوای   ثالثاً: نظریه کرام  مبتنی بر وحی در توجیه کرام  ذاتی انسان نسب  به نظریه

تر اس ؛  چون بر اساس این نظریه، کرامو  ذاتوی انسوان هوم بوه       ر و کاملت دیگر جامع

سبب آزادی اراده و اختیار و قدرت تعقل و تفکر آدمی اسو  و هوم بوه علو  داشوتن      

 1وجهه ونفخه الهی اس .(

قرآن کریم در ارتبا  باکرام  انسانی دو گونه تعبیور واضوح و روشون دارد: الوف:     

 تعبیر مثب  ب: تعبیر منفی

 تعبیر مثبت (لفا

در بخشی از آیات قرآن مجید، از کرام  و ارجمندی انسوان وبرتوری او بور دیگور     

موجودات سخن به میان آمده اس . چنانچه در سوره اِسرام ، موضووع تکوریم خداونود    

شوود. غامودی از    ها بور بسویاری از مخلوقوات مطورح موی      نسب  به بنی آدم وبرتری آن

نویسد: )و این کرام  در مردم تجلی پیودا   ر این مورد میشده اسالمی د محققین شناخته

ها امکاناتی را برای سوروری وبرتوری موردم در روی زموین آمواده       کند و خالق انسان می

 2و عقل اس .(های گوش، چشم  اس  که همان جانشینی و نعم کرده 

بنیواد   1387رحیمی نژاد، داکتور اسوماعیل، کرامو  انسوانی در حقووق کیفوری،       -1

 41وقی میزان، تهران،  : حق
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الغامدی، عبدالطیف بن سعید، حقوق بشر در ا سالم، از نشرات: سای  کتابخانه  -2

 123عقیده،  :

 تعبیر منفی  ( ب

های ویژه و رفتار منفوی انسوان، در برخوی از     جالله با توجه به خصل  خداوند جل

ساتیر الهی قورار دارد؛  شود که در مغایرت با د لغزد، و مرتکب اعمالی می مواردی که می

 دهد. آنگاه انسان را مورد نکوهش قرار می

گردد و  قدر در دریای ذل  و جبونی غرق می که انسان خطاکار و غافل، آن ازآنجایی

شووند،   شود که حتی حیوانات هم مرتکب چنین جنایتی نموی  مرتکب چنان جنایاتی می

حقبین دارند و نه گوش شونوای  خداوند باخشم الهی خویش در برابر آنانی که نه چشم 

های فاسد و مجورم   گونه انسان راهه تمیز دهند، این حق ونه قلبی  مسیر درس  را از کژ

 کند. را فروتر از حیوانات خطاب می

 مراتب کرامت مبحث دوم: انواع و

ای دارنود؛ ولوی تحقیقواتی کوه      های گسوترده  دانشمندان در مورد انواع کرام  بحث

دهد، کرام  انسانی بر  و راًی اکثری  اندیشمندان و محققان را نشان می شده اخیراً انجام

 شود. دودسته می

شده اس : کرام  تکوینی و کرامو    ) در اسالم دو نوع کرام  برای انسان تعریف

 1اکتسابی(

 «تکوینی»کرامت ذاتی  (الف

رام و گوردد؛ عبوارت از هموان اِعوزاز، اِکو      کرام  ذاتی به کرام  تکوینی هم یاد می

 جایگاه ذاتی اس  که خداوند از آغازین روز خلق  انسان، وی را به آن آراسته اس .

تورین صوورت    در زیباترین قام  و مقبوول « زن و مرد ویا خناثا»خداوند، انسان را 

آفریده و آفرینش او را به واژه احسن تقویم یعنی زیباترین هیکل، توصیف کورده اسو    
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یزی اس ، که انسان در برابر سایر مخلوقات او تعوالی ، دارا  های بسیار متما و از ویژگی

لَقَلدُ خَلققننَلا الناِسناَلافَ فِلی     کنود.   اس . آیات پنجم سوره تین از کرام  ذاتی انسان بحث می

 5تین/-اَحُاَنِ تَقنوِیمِ

ترجمه: ما انسان را در ) مقام( احسن تقویم ) نیکووترین مراتوب صوورت وجوود(     

 بیافریدیم.

بر مقام خالف  الهی در زمین، عظم  و شراف  دیگری برایش بخشیده کوه   عالوه

ُنل ُ ِفیلُِ مِلنن  رُوحِلی فََقلُلوا لَلُُ        .»اهلل متعال از روح خود در او دمیده اس  فَاَِذا سَلوَیُتتُُ وَ َسَف

 .29الحجر/ «سَاجِدِینَ

یدم، پس ترجمه: پس چون اور ا آفریدم و به او سامان دادم و از روح خود در او دم

 ) همگی( به او سجده کنید.

در مورد کرام  ذاتی بر محور و مبنای هستی شناختی مبنا فیزیکوی کرامو  ذاتوی    

دهد  ای نظریه کرام  مبتنی بر وحی بحث خود را ادامه می انسان، تأکید دارد و در حوزه

سو  کوه   عل  نی این گوید. ) کرام  ذاتی انسان فقط به و از قول طرفداران این نظریه می

برخوردار اس ؛ بلکه بوه سوبب آن   « و قدرت تعقل و تفکر« آزادی اراده و اختیار» او از

اهلل آدم علی صورته( یعنی خداوند انسوان را   ی الهی اس ) خلق اس  که او دارای وجهه

عنوان آئینه ی اسومام الهوی بوه     درواقع ذات انسان به» برصورت خویش آفریده اس  و 

جوهر معنوی خود با کائنات و هستی پیوسوتگی دارد و بودین    لحاظ طبیع  روحانی و

ایون رابطوه،  مهوم و بواارزش     «.. ترین صورت برای هویو  حوق اسو     ترتیب او عالی

 شود. سوره حجراز قرآن کریم استفاده می 29خداوند با انسان، از آیه 

 کرامت اکتسابی( ب

گویند؛ زیورا در   هم میشود، کرام  اختیاری  کرام  اکتسابی را که ظاهراً کسب می

کسب این نوع کرام  یا جایگاه و مقام معنوی ، نقش اجرایوی و عملکورد خوود انسوان     

 مطرح اس .
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ای معتقدند، که : منشاً اکتسابی این نوع کرام ، توانایی، تعقل ، تدبر و نیوروی   عده

ی  دهود وتوا مرحلوه    سوی هودف سووق موی    بیدارگر وجدان انسانی اس  که انسان را به

ظرفیو  و   شود. یعنوی از انسوان کوم    رساند، که: انسان دیروز به انسان امروز مبدل می می

پایین درجه دیروز انسان بااقتدار ، بافضیل  و دارای جایگواه برتور اموروزی بوه وجوود      

 آید. می

ها معتقدند، که کرام  اکتسابی درواقع، عبارت از برتوری و اعوتالی معنووی     برخی

کند و انسان را در راستای خودارادی  او، بوه   پارسایی ظهور می اس  که بر پایه تقوا  و

 رساند. مقام شامخ انسانی می

های کوه بوا اختیوار و     یابی انسان به درجات، کمال و ویژگی دیگر: ) دس  عبارت به

 1نماید. کرام  اکتسابی اس ( اراده خود حاصل می

سعی و توالش انسوان در    2«فِ ااِلَ مَا سَلَیوَاَفن لَیُسَ لِانسناَا» ی کریمه به تاسی از این آیه

راستای رسیدن به مدارج بلند معنوی، نقش اساسی دارد؛ چون در نهاد انسان اسوتعداد و  

توانایی رسیدن به کمال وجود دارد، که با امتثال به اوامر الهوی و اجتنواب از نوواهی بوه     

 شود. سازی می هدف کسب فضایل، درجات و کمال انسانی، زمینه

های بشری راه را برای رسیدن به، فضل و کموال و   ین اقدامات و توسل به تواناییا

کش وساعی شوامل   کند و اینجاس  که انسان زحم  اعتالی روحی و معنوی هموار می

گردد که مشرو  به رعای  مقررات و ضووابط الهوی بوا سوعی و      درجاتی از کرام  می

 .شده اس  ی او، حاصل تالش عاقالنه و مدبرانه

طوور مشورو  دریافو  کورده و بایود در       انسان کرام  خود را از خداوند متعال به

 حفظ این کرام  تابع مالکاتی باشد که او برای این کرام  مقرر داشته اس .  

کوشد بین انسان در مقام جانشین خدا در روی زمین و انسوان بوا خلقو      اسالم می

ن هماهنگی در استخدام خاک برای خاکی، نوعی سازش و هماهنگی به وجود آورد و ای

 شود. دستیابی به افالک خالصه می
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هوای   های روحی خود، باید جنبه انسان برای نیل به کمال انسانی  و ارتقای ظرفی 

مثب  وجود خود را تکامل بخشد، خود را کامل کند وبه تعوالی روحوی نایول شوود. در     

 که تباه ساخته اس .غیر این صورت بخش اعظم استعدادهای خود را معطل، بل

راز کرام  آدمی نیز در همین به کار انداختن استعدادهای نهفته اس . برتری انسان 

داردکوه مبنوای    در خلق  و استخدام طبیع  برای انسان، ریشه در استعداد تکامل آدموی 

 گردد. تسخیر طبیع  برای او می

 رسول خدا در حفظ و صیانت کرامت انسانی  مبحث سوم: نقش 

 (  ) اکرم پیامبر نزد در انسان م کرا -1

 کوسوی بوالفوعول فوروموایوگوی خوواهوان گاه هیچ کوریوم رسوول و خودا گمان بی

 واالیووی  در. خواهنود  نموی  ها انسان برای کرام  و عظم  و خیروبرک  جز و نویوستند

(   )پیوامبر  بور  شوده  نوازل  سوووره  اولیوون  در کوه بوس هومویون کورامو  جوایوگواه

 خوداونوود ( 3/  علوق ) االکورم  رب،وک  و اقورام : گویود  موی  سخن خود کرام  از داوندخ

 رسوول  ، عظوام  انبیام میان در و اس  فرستاده انسان کرام  تحقق برای را پویواموبرانش

 : اس  سزاوارتر نکته این به همه از(   ) مصطفی محمد اعظم

 منوین  بوالمؤ  و علویکم  حری ٌ عنتم ما علیه عزیز انفسکم من رسول جوائکوم لقود

 (128/  توبه. ) رحیم رئوف

 نووع  و محب،و   فور   از کوه  آمود  خلوق  هدای  برای شما جنس از رسولی هوموانا

 و آیود  موی  سوخ   او بور  شومووا  فوالکوو   و جوهوول  و پوریوشوانووی  و فقر ، پروری

 . مهربانس  و رئوف مؤمنان به و حری  بسیار شما نجات و برآسایش

 اصلرهلللم َلنلهلللم یلَضلللَ ُ و الُلبلللا   َللیلهلللم یلنحلللَرِّمُ و الطلیلقبلللات لهلللم یلنحلللِ ُّ و

 (127/  اعراف. ) َلیهم کاس  التی واالغالل
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 بارهوای  و گردانود  می حرام را منفور پلید هر و حالل را پاکیزه طعام هر آنوان بور و

 را انگردنهایشوو و دسوو  بوور بسووته زنجیرهووای و نهوود وامووی مووردم   دوش از را گووران

 .دارد برمی

 حضرت آن منظر از و اس  کرام  صاحب(   ) اعظم نبی نوزد در انوسوان آری

 امتیواز  این.  نیس  برخوردار کرام  از انسان چون خداوند پویوشگاه در موجودی هیچ

 :فرمود که آنجا ندارند، نیز مقرّب مالئکه حتی را ویژه

ُ  َلللی  اَکلْرَمَ ءٌ شلی ملا  : قللال ! الملال کللُن   ال و اهلل رسلول  یللا  قلیلل  .  آدم ابللن  مللن  اللقل

 .والقمر الشمس بمنزلۀ مجبورون المالئکۀُ

 حتوی  خودا  پیوامبر  ای شود  عرض.  نیس  آدم فرزند از تر گرامی خدا نزد چیز هیچ

 .مجبورند ، ماه و مهر بسان فرشتگان: فرمود ؟ فرشتگان

 متعوال  خودای  همانوا  .الکورم   بُّیُحو  کوریمٌ  اللّوه  اِنّ :فرماید می همچنین خدا رسول

ترجمه  . اللُق یُکرم فاِسقما اَخاهُ اَکْرَمَ مَنْ :میفرماید و .دارد دوس  را کرام  و اس  بزرگوار

 . اس  داشته گرامی را خداوند کند، اکرام را برادرش که ؛ کسی

 کوه  رسویم  موی  نتیجوه  ایون  به(   ) نبوی احادیث و الهی آیات از گیری بوهره بوا

 کوشوش  بوا  و اس  برخوردار بالقوه کرام  از(   ) اعظم پیامبر و خدا نوزد در انانس

 حوال . شووود  بورخووردار نویوز بوالفوعول کورامو  موراتوب ترین عالی از تواند می خود

 را کوریم  انسان که اس  هایی ویژگی چه ؟ چیس  به انسان کرام  که اس  این پرسش

(   )خودا  رسول کوه آنوجوا دهد، می قورار اونودخود رحومو  سوایوه در پویووسوتوه

 :فرمود

ُ بلکللملُ  الملاللم اخلاه اکلرم ملن ُ ملجللس  وَ بلهلا یلنلْطلِفلُن  ظِل ق  فلی یلزل لم بلُ یلنکلْرِملُن

 . ذلک فی کاف ما بالرحمُِ َلیُ ممدوداً َزقوج َّ اهلل

 مجلسوی  در را او و کنود  اکورام  مهرآمیوزی  سخن با خود مسلمان برادر به کس هر

 .دارد قرار خداوند رحم  سایه در پیوسته کند چنین که زمانی تا بدارد گرامی

 (  )پیامبر خداوند یکتا و نزد در کرام  های مالک و



 

 

و 
دل

«
13

97
» 

ل
س

سل
ه م

ار
شم

19
2

 

190 

 خدا جانشینی -1

 نوه  و اسو   خداونود  از وجوود  صحنه شدن خالی معنای به نه کامل انسان خالف 

 موحودودیووو  و غویوبووو  نوووه زیووورا ؛او بوووه خوداونووود الوهویووو  مقووام واگووراری

 اموور تودبویور در انوسوان اسوتوقوالل نوه و اسو  صوحویوح توصوو،ر قوابول خوداونود

   امور اداره از فقیر و ممکن موجود چون. اس  قبول قابل

 حاضور  کوه  داشو   توجوه  بایود   دیگران کار تودبویور به رسد چه اس  عاجز خود

 آن یعنوی  کورد،  معرفوی  خولیووفه  عنووان  به را کوسوی اگر و پریرد نمی استخالف مح 

/  توبه) بایدیکم اهلل یللنلَّقبُهُمُ : فورموود ایونوکوه چه کند می ظهور که اوس  دس  شخ 

 مووارد  ایون  هموه  در(. 17/  انووفال ) رمللی  اهلل لکنق و رمی  اذ رمی  ما: فرمود نیز و( 14

 .کند می ظهور او در و آید می بیرون وی خا  بنده آستین از که خداس  قدرت

 وجوود  در خداونود  قودرت  ظهوور  تجلّی یعنی خدا، برای انسان جانشینی بونابراین

 بوخوشوی اصوال  نوه ، مووجوودات سوایور و طوبویوعو  بور حواکومویو  در ، انسان

 . انسان نواز هستی و بخش هستی مقابل در انوسوان بوه

   مردم حق به پیشوایی -۲

 پارسوایان  امام  و پیشوایی مقام به رسیدن ، شوایسته های انسان واهوایدع ازجمله

 هودای   و برسود  رفیع جایگاه این به که اس  آن او بزرگواری و انسان فوضیل .  اس 

 :شود دار عهده را خداوند امر به ها انسان

 (24 / سجده. ) یوقنوف بایاتنا کاسوا و صبروا لمّا بامرسا یهدوف ا مًُ منهم جللنا و

 و کردنود  صوبر  که زیرا کنند، می هدای  ما امر به که قراردادیم امامانی آنان بین از و

 .داشتند یقین ما آیات به

 :فرماید می(   )خدا رسول

 ، نیسو   خوود  مثول  تا هزار از برتر چیز هیچ. االسااف ااِلق مِیْلُِِ الفٍ من خیراً ءٌ شی لیس

 . انسان مگر
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 نوظووری  عوقوول  در هووم  کوه رسونود موی اموامو  وقوامم بوه کوسوانوی البوتوه و

 کامول  نویووّ   و اراده در هووم  یوعونووی .  عوموولی  عوقوول  در هوم و بواشونود کوامول

 و صبر همانا امام  های ویژگی ترین مهم. ها آن فهمیدن و معارف دریاف  در هم باشند،

 از پویووامبران  کوه مولیعو عوقول کمال صبر و اس  نظری عقل کمال یقین.  اس  یقین

 باطل بوه اموامو  ، حق به اموامو  موقوابول در کوه اسو  گوفوتونوی. بودند مند بهره آن

 :کند می دعوت آتش به را مردم که دارد قرار(( نار امام ِ)) یا(  نفاق و شرک و کفر)

 انسوانی   سوقو   بوا  درجوه  ایون  (41/  قصو  . )النّوار  الی یدعون ائمۀً جعلناهم و

 . اس  فرد دنائ  و رذیل  از حاکی و شود می اصلح

  الهی ولی مقام به رسیدن -۳

 مقوام  بوا  ارتبا  با مگر شود نمی ممکن این و اوس  مکان  علّو به انسان کورامو 

 (27/  مریم. )علی،اً مکاناً رفعناهُ و: یابد رفع  او سوی از تا ، عالی

 را تکووین  در تأثیرگوراری  وانوایی ت فرد که باخداس  دوستی و اتصال این پرتو در

 .شود می علیا و اهلل کلمۀ ، بخش هستی به پیوستن بوا او کولموه و کند می پویودا

 بوا  کشتی کار انجام و آغاز از عصرش طوفان و نوح حضرت دربواره کوریوم قورآن

 آرام اهلل بسوم  بوا  و افتد می راه به اهلل بسم با(  ع) نوح کشتی گوید، می سخن((  اهلل بسم))

 :گیرد می

 (41/  هود. ) رحیم لغفورٌ ربّی اِفق مرسیها و مجریها اهلل بام فیها ارکبوا قال

 او سوخن  بوا  کوه  شوود  موی  تقویو   چنوان  آن انسان اراده خداوند به اتصال پرتو در

 کوه  کنود  موی  پیودا  تکووینی  والی  یعنی یابد، می انجام تحولی یا و شود می آغاز حرک 

 و((  کوُن)) لفوظ صودور بوا کوه گونه . همان اس  صالح عمل و ف معر و علم نیازمند

 بووا  شوود،  موی  موحوقووق  امووری  هوور  ، فوعوول  موقووام  در خوداونود توکوویونوی اراده

 و یابود  موی  تحقوق  اموری  هور  گوید، می اهول و سوالک و صوالح بونوده کوه اللهوی بسم

 آن سوفیدی  بوه  چشم سویواهوی کوه و اس نزدیک چنان آن اهلل بسم به اعظم اسم اند گفته
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 هوور  تووان  موی  آن بوا و خوداسو  اسمهای ترین بزرم از اعظم اسم اند گفته همچنین و

 موفوهوووم  و درآیوود  تولفوظ به تا نیس  لفظ اعظم اسم و داد؛ انجام جهان در را کواری

 عظوم ا اسووم  بولکوه بشود، تصور حصولی علم و ذهنی وجود یک عنوان به تا نیس  هم

. دهود  انجوام  العواده  خوارق  کاری تواند می برسد، مقام این به کس هر و اس  مقام همانا

 اگور . کنود  می اثر اهلل اذن به که تامثیر جهان در وجودی درجه ترین عالی یعنی اعظم اسم

 اسوو   قوادر ، گرف  قرار حق حُسنای اسمای از اسمی مظهر که رسید مقامی به اهلل ولی

 نخواهود  کواری  انجوام  به قادر صورت این غیر در دهد؛ انجام را کاری هانداز هومان بوه

 .بود

   طاغوت از اجتناب و اهلل عبودیت -4

 توحیود،  بوه  دعووت  ،(  ) مصوطفی  محمود  خودا  پیوامبر  الهی مأموری  رأس در

 رسوال   ایون  اساسواً  و اسو   داشته قرار طاغوت با مخالف  و دوری و خداوند عبادت

 : اس  الهی انبیام همه

ُ  اَلبللدوا  اَفْ رسللوالً  املُ  کلن ِّ فلی بلللیلنلا لقلد و /  نحول . ) الطلاغللوت  واجلتلنلبللوا  اللقل

36) 

 نووع  هر و زند سرباز خدا جز به موجودی هر پرستش از انسان که اس  آن فضیل 

 جمادی ، انسانی هیچ برابر در سر. نهد کناری به را هستی خالق پرستش جز اربابی نظام

 حاکموان . کنود  اصلی نواز بنده نثار را خود خال  بندگی. نیاورد فرود شهوتی و ینبات ،

 فورود  سور  اسوتکباری  و اسوتبداد  هیچ مقابل در کند، نفی را خدایی غویور و طواغووتوی

 بورای  جوز  بنودگی  و خدایگانی نظام نوع هر فرمود اعظم رسول کوه گونه همان و نیاورد

 :برنتابد را اللّه

 (64/  عمران آل. ) اللُق دوف ملن اربلابلاً بلَللضلاً بلَللضلننلا لَِّیلَتَُّ ال وَ

 :فرمود که آنجا کند انسان خلق  فلسفه وقف را خود که اس  آن به انسان کرام 
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 بورای  جوز  را انوس  و جنّ ما و  (26/  ذاریات. )لیلبلدوفَ  االق واالسسَ الجنَّ خلق  ما و

 . نیافریدیم عبادت

 مقوام  در کوه  رسود  موی  نهایو   بوه  کورامتش  درجوات آنوگواه یانوسوانو چونویون

 :برسد یقین به الهی عبودی 

 مقام به تا کن عبادت را پروردگارت (99/  حجر. ) الیقین یامتیک حتی رب،ک واعبد

 . برسی یقین

 حضوور  اولوی  چون ، طاغوت والی  نه اس  حق والی  پریرش به انسان کرام 

 . اس  ظلم  گرداب به سقو  دومی و نور وادی در

   خودشناسی -5

 واالتورین  نفوس  معرفو   اینکوه  چه.  اس  خودشناسی هوموتش ، نوبووی انوسوان

 :فرمود(   )خدا رسول.  اس  خداشناسی آن نتیجه چون ، هاس  معرف 

 را خودایش  تحقیوق  بوه  بشناسود  را خوود  کوس  هور  .ر بَّهُ عرف فقد نفسه عرف من

 . اس  شناخته

 شوناختن  با و شود می نامیده((  الهی روح)) که اس  چویزی هوموان(( خوود)) آن

 خویشوتن  و کنود  می تعالی و کرام  و شراف  احوساس انوسوان کوه اس (( خود)) آن

 مقدسوات  بورد،  موی  پوی  خوویش  قداسو   بوه . شمارد می برتر ها پستی به دادن تن از را

 .کند می پیدا ارزش و معنی برایش اجتماعی و اخالقی

   انسانیت -6

 تنهوا .  اسو   رسویده  انسانی  مقام به دوستی نوع و موهورورزی در کوریوم انوسوان

 مشوغولی  دل ، اسوو   انودیوشونواک نویوز موردم و جواموعوه بورای نودارد، خود دغدغه

 را او موردم  و اجتمواعی  دردهوای  و مشوکالت .  اس  ها انسان همه به احترام و اکرام او

 یوک  عضوو  حقیقتاً را خود ، اس  فرونبرده انزوا و غفل  گریبان در سر کند، می تاب بی
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 بیمواری  و مردم رنج و محن .  اس  مردم مشکالت و آینده نگران و داند می جواموعوه

 :فرمود(   )خدا رسول کند، می دار تب نیز را او اجتماع

 سلا ر  لُ تداَی بلضٌ اشتکی اذا الجاد کَمَیَ ِ تلراجُمِهِم و ددهلم تلوا فلی المؤمنلیلنَ ملیل 

 .والاِّهلرِ بلالحلنمِّی اَلضلا ُِِ

 عضووی  اگور  که اس  اندام یک مثل یکدیگر به رحم  و دوستی در مؤمنان موثول

 .کنند می همدردی او با خوابی بی و تب با آید درد به آن از

 : اس  سروده که اس  کرده اقتباس(   )پیامبر از سعدی

 پیکرند یک اعضای آدم بنی

 گوهرند یک ز ینشآفر در که

 روزگار آورد درد به عضوی چو

 قرار نماند را عضوها دگر

 غمی بی دیگران محن  کز تو

 آدموی نوهونود نوامو  کوه نوشوایود

 نیس  شک و بگستراند همه برای را مهرش پرتو آدمی که کند می حکم انوسوانوی 

 بووه  نوسوبو  بولکوه ها انسان هوموه بوه نوسوبو  ، رسویوده انوسوانویو  بوه انسان که

 چوه  ، نیسو   قائول  انوسانی  و دیوانو  بین مرزی کریم انسان. ورزد می مهر اشیام همه

 اس . برده بویی انسانی  از نه و اس  شناخته را دین نه کند چنین کسی اگر اینکه

 معراج در ، حق به خلق از سفر از پس نیز اش عرفانی سلوک در انوسوانوی چونویون

 جوهووان  بووه  حوق  بوه  مووردم  هودایوو   بوورای  دوبوواره  بولکووه  شود، نمی متوقف حق

 چووون  کووه  آنوجوا توا شود می شوریوک موردم رنوج و درد بوا. گردد بوازمی نواسووتوی

   پویش  دادن جوان  حود  سور  توا  موردم  ایموان  غم از ، قرآن شهادت به(   )خدا رسول

 :رود می

 (6/  کهف) .اسفاً الحدی  بهّا منوا ؤی لم اِفْ آثارهم َلی سفاک باخ  فللَلقک
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 شودت  از را خود نیاورند، ایمان قرآن به ام  اگر که اس  نزدیک گویا رسوول ای

 سازی. هالک آنان برای تأسف و حزن

  آزادگی -7

 گوردنوووش از را هووووس و هووووا زنوجویورهوووای نووودارد، اسوووارت آزاده انوسوووان

 گورفوتووار  نوابوجووا  هوای  گموان  و وهوم ربندد اش اندیشه و عوقول ، اسو  بورداشوتوه

 و گوردن  بور  را عقل عقال.  اس  ربوده شوهوت دسو  از را عوقول عونوان.  نویوسو 

 اسو  رسویوده آزادی بوه و آزادکرده را خوود حوقویوقوتواً او.  اس  بسته نفسانی،  پای

 . خدایی آزادی ، معقول و انوسوانوی آزادی ،

 نوام  آن بور  بعضوی  کوه  اخالقوی  ولنگواری  و حیوانی آزادی ، دهآزا انسان مونظر در

 اسوتکبار  ، اسوتعمار  ، استبداد پریرش آن نتیجه که اس  انسان اسارت با اند، نهاده آزادی

 . اس  طاغوتیان آستان در سرنهادن و

 حوجوو   کوه عوقول و وحوی نوور پورتوو در کوه اسو  آن بوه انوسوان کورامو 

 کموال  قووله  بووه  قودم  بوه  قودم  را خووود  نوفووس  اس  ، خوداونود یدرونو و بویورونوی

 .شود برخوردار طی،به حیات از انسانی آزادی نورانی فضای در و سازد رهنمون

   خواهی عدالت -8

 :فرماید می(   )خدا رسول

 .َلدالً کلاف یلصلاحلبلوه اَفْ یلحلبُّ بلالّی النلاس صلاحلب ملَنْ

 رفوتووار  او بووا  آنووان  دارد دوسو  کوه کونود رفوتوار چونوان موردم بوا کوس هور

 . اس  عادل کونونود،

 فرمووده  به او. پسندد نمی نیز دیگران بر پسندد نمی خود بر که را آنچه کریم انوسان

 گویود،  نموی  درو  کند، نمی ستم مردم به که اس  کسانی از(   ) اسالم گرامی پویامبر

 انوسان کورامو .  اس  آشکار عدالتش و کامل تشمرو، کند، می عومل خوود وعوده بوه

 قورار  خوودش  جایگواه  در را چیوز  هور  کند، ادا را حقّی صاحب هر حق که اس  آن به
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 خاتم ویژه به الهی انبیای از پیروی در را خود و دریابد را مستضعفان و موحرومان دهود،

 :سازد عدل و قسط برپادارنده آنان

. بالقالل  النللاسُ لیقللوم والمیللزاف الکتللا  ملهللم واسزلنللا نللاتبالبیّ رسلللنا ارسللنلللا ولقلللد

 (22/حدید)

 برایشوان  و فورسووتادیم  موعوجوزات و ادلّه بوا را خوود پویواموبوران موا هوموانوا و

 .دارند پا بر را قسط مردم تا کردیم نازل عدل میزان و کتاب

  اللهی صفوة مقام -9

 صواف  خداونود،  مح  تعبد ، خلو  موقام بوه کوه دارد را لیواقو  ایون انوسوان

 انبیوام  کوه  چنوان  شوود؛  الهی مجتبای و صفوه. درآید ها انسان همه عصاره و شدن ناب و

 :بودند چنین بزرم

 عمران آل).  الللالملیلن َللی َلملرافَ آل و ابلراهلیلمَ آلَ و سلوحلاً و آدَمَ اصلطلفلی اللُق اِفق

 /33) 

 .برگزید جهانیان میان در را عمران خاندان و ابراهیم نخاندا و نوح و آدم خداوند

 از و کورده  انتخواب  را هوا  این نظر چه از خوداوند و ؟ چوه یوعونوی بوودن صوفووه

 و هواپرسوتی  نقو   انود؟  تواریکی  و تویورگووی  از مونوزّه و شوده صواف ها این نظر چه

 عیوب  ایون  و نقو   نآ از منوزه  کووه  کوسوی و اسو  تویورگوی مایه ، هوامداری عیب

 پیامبر که اس  اساس همین بر. بود خواهد موصوطفی و اس  تیرگی لوث از مبرّا باشد،

 . اس  الهی مصطفای و اهلل صفوۀ عبداهلل بن محمد ،(  ) اعظم

  دارالسّالمی مقام و الهی سالم دریافت 11

ُ: کند می دعوت دارالسالم به را ها انسان خوداونود  یونس. ) الاَّلالم  ارد الی یدَوا واللُق

 /22) 
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 نصویب  را مالئکوه  و خداونود  سالم که دارد را آن شایستگی صابر و مؤمن انوسوان

 حضورت  بوزرم  شایستگان این ازجمله. برسد امن و سالم  بزرم مقام به و کند خود

 : اس  نوح

 (79/  صافات. ) اللالمین فی سوح  َلی سالمٌ

 ،( ع) ابوراهیم  کنود،  موی  سوالم  قرآن در ودخ انبیام از بسیاری بر همچنین خوداوند

   یاسین اِل و(  ع) هارون ،( ع) موسی

 : اس  برجسته بسیار ،(  ) اعظم نبی جایگاه میان این در البته و

 ای هوم شوموا. فرستند می درود و صولوات پویواموبور بور فورشوتوگوانوش و خودا

 او بور  اجوالل  و توعوظویووم  بووا  و بوفورسوتویوود  درود و صولوات او بور ایوموان اهول

 .گویید سالم

 هموه  بلکوه  نودارد  انبیوام  بوه  اختصوا   الهوی  وصلوات سالم که اس  بیان شایسته

 . اس  شامل را حق به مؤمنان و(  االلبا  اولوا) عقل صاحبان

 خداونود  آنچوه . شکنند نمی را حق پیمان کنند، می وفا خدا عهد به که خوردموندانی

 طلب در اند، اندیشناک حساب سختی از ترسند، خدا کنند، می اطواعو  کورده آن به امر

 بدی کنند، می انفاق آشکار و پنهان دارند، می پای بر نماز کنند، می پیشه صبر خدا رضای

 هور  از فرشوتگان  ، ع دْن های بهش  در را عاقبتان خوش این دهند، می جواب خوبی با را

 .فرستند می تهنی  و سالم آنان بر و شوند می وارد دری

 کوریم  انسوان  بور  مالئکوه  و خودا  وصولوات  سالم فائده و اثر که شود پرسیده شاید

 :دهد می پاسخ چنین زیبایی به کریم قرآن ؟ چیس 

ُ و َللیلکلم یلنصللقی القّی هلنو  بلالمؤ  کلاف  و النقلورِ  اللی  الظقلملاتِ  مِنَ لِیُُْرِجَکنمْ ملال کلتلُن

 (43/  احزاب. )رحیماً منینَ

 از شومارا  توا  فرسوتند  می درود شما بر فرشتگانش هم و خود هم که خدایی اوس 

 . اس  مهربان ایمان اهل بور او و بورسوانونود نوور عوالم بوه آورده بویورون ها تاریکی
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 دارالس،والمی  و الهوی  سوالم  مقوام  بوه  که کسانی ازجمله شایسته های انسان میان در

 و مدینوه  شوهدای  قبوور  کنار هرسال آغاز در(   )داخ رسول هستند، شهدام اند، رسیده

 :فرمودند می آنان به خطاب و یافتند می حضور اُحُد شهدای

 .صَبَرْتنمْ بِما َلیکم اَلاَّالمُ

   مالکی خویشتن برنتافتن -11

 مجواز  را خوود  دانود،  موی  خوود  مالک را خداوند ازآنجاکه ، ای شایسته انسان چنین

 ، نیسو   خودخوواه  او. باشود  داشته خویش وجود ملک در تصرفی نوع هر که داند نمی

 در تصرف نوع هر.  هوسش و هوا نه اس  جهان بخش هستی خدایش ، اس  خداخواه

 .رساند می انجام به شرع چارچوب در را خود وجود

   محوری دین -1۲

 بوه  محودود  و ای سولیقه  ، تشوریفاتی  دیونش  ، اس  یاور دین و باور دین سخ  او

 کاهود،  فرونموی  باخودا،  دلخواهانه و شوخوصی ای رابطه بوه را دیون او.  نیس  مناسک

 و االطوراف  جوامع  و نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجوتومواعی ، فردی او دین

 مکوانتی  در را خوود  دین با کند، می عبور دین با کند نومی عوبوور دین از او.  اس  ابعاد

 اش نتیجوه  چوون .  اسو   انگیوز  هراس بورایش دیون از ورعوبو یابد، می باال مکانی و واال

 . اس  خدایی بی وحشتناک دره به خدا به نزدیکی افتخار قله از سقو 

   بودن ناب دین پی در -1۳

 را تحجر و انفعال التوقوا ، ، اسو  خولو  پوی در ، کورامو  صواحوب انوسوان

 .ندارد راه او دین در خرافات پسندد، نمی
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   گری حاصال -14

 نوه  اسو   اصولی او طلبی اصالح.  اس  گر اصالح و مصلح ، کرام  صاحب انسان

.  بشوری  نواق   افکوار  نه اس  شرع دستور اساس بر او طلبی اصالح.  شکل و سطحی

 کووان  لقوود :  چووون  اسوو  (   ) اعوظوم رسوول انوسوانوی چونویون اصوالح الگوی

 (21 / احزاب. )حسنۀٌ اسوۀ اهلل رسول فوی لکوم

  عقالنی -15

 بووه  نوه.  اسو  غوریوزی و عوقوالنوی مووجوود یوک کورامو  صواحوب انوسوان

 و اس  فع،ال او عوقل هوم. تونوهوا غوریوزه بوه نوه و شود، می توعوریوف تونوهوا عوقول

 بووی  عوقوول  او نگواه  در. خواهود  نمی وحی از منقطع را یک هیچ البته و ، اش غریزه هم

 کوه  سورکش  اسو   اسوبی  شورعی  و عقالنی کنترل بدون غریزه و اس   نواقو وحوی

 در   اش غریزه عنان که اس  آن در انسان فضیل . کشاند می سوقوو  بوه را صواحوبوش

 و باشوند  داشوته  حداکثری حضور وجودش در عقل و وحی. باشد وحی و عوقل دس 

 توا  نیسو   طبیعو   یسورا  زنودانی او.  اعوتودالی و ضوروری وجوودی عاطفه و غریزه

 را هسوته  نتوانود  توا  نیس  پووسته اسویور بواشود، نوداشوتوه حقیق  کوی به گرر توان

 صورفاً  کرامو   و عودال   ، فضیل  ، حقیق  ، طریق  ، شریع  از او تفسیر کند، درک

 . نیس  غریزی و مادی

  اخالقی نسبیت برنتافتنِ -16

 و فوضوایوول . تابود  برنموی  را اخوالقووی  نوسوبویووّ   کوراموو   صواحوب انوسوان

 هووا،  توامویول توابوع ایونوکوه نوه دارنود روشونوی موعونوای او بورای اخوالقوی رذایول

 و حووق  او نووزد . بواشونود امواره نوفوس از بورخواسوتوه توفوسویورهوای و هوا قورائ 

 توابووع  کووه  نویوسو  چونویون و اند مالک و موعویوار دارای قوبوح و حوسون و بواطول

 .باشند ها قرائ  و ها تامویل و توفوسویورهوا
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   حسابگری -17

 مادیوات  حووزه  بوه  تنهوا  البته او حسابگری.  اس  حسابگر ، کرام  صاحب انسان

 در ، اسو   نگور  جوامع .  اس  شامل را عُقبی و دنویوا و موعونوا و مواده ، نیس  محدود

 بوه . گیورد  موی  عمول  به تصمیم آنگاه پس و کند می محاسبه را سود دو هر موضوعی هر

 اسو   روشن. دهد نمی اصال  ، اسو  مونوحوصور مادی  در که سودی و لرّت و حس

 چوارچوب  در هوا  آن از ، نکورده  تعطیول  را احساس و سود و لرت اش حسابگری در او

 .گیرد می بهره شرع

.   اسو  عظویم  اخوالق  و تقووا  از برخوورداری  بوه  انسان کرام  ایونکه سخن کوتاه

 ع) صوادق اموام دهد، می شوهوادت(   ) اعوظوم رسوول دربواره خوداونود که چنان آن

 :فرماید می خدا رسول دربواره( 

ُ ادّ  َلزقوجل ق اهلل اِفق ُ  اَکلْمللَ َ  فلَلَمللقا  اَدَبلَُُ فلَاَحلْالَنَ سلبلیَُّ  لَللللی  اِسللقکَ )) قللالَ  االد َ لل

ِ الدیلن املر الیلُ فلَوضَّ ثلم.(( َلظلیلم  خلنلنقل   مللا )) َلزقوجل ق فلقلال َلبلادَهلن لیلالوسَ واالملُق

ُ  صلللی  اهلل رسلول  اِفَّ و.(( فاستهوا ََنُُْ سهاکم ما و فلُّوهُ الرسلولن آتلاکلم ُ  اللقل ُ  و َلیل  کلاف  آلل

لطلِیُ ال و یلَزِلُّ ال القدس بروح یّداً مُؤ موفققاً ماَّدداً ُ  لاللوسُ ی ملِمللقا  ءٍ شللی  فللی  یلُن  الُْللَلْ َ  بلل

 . اللُق بلآدا  فلَتلَاءدّ 

 و نموود  نیکوو  را ادبش پس. کرد توربوی  را پویواموبورش بوزرم خودای هوموانوا

 سرپرسوتی  سپس((.  هستی بزرگی اخالق صاحب تو: ))فرمود شد، کوامل تربیتش چون

 مردم به خداوند اساس این بر. کند اداره را   تابندگانش کرد تفوی  او به را ام  و دین

 نهوی  چوه  هور  از و دهیود  انجوام  کرد امر بدان شمارا(   )پیامبر آنچه هر: ))داد دستور

 بود القدس روح به مؤید و موفق استوار، خودا رسوول هوموانوا.(( کنید خودداری فرمود

 بوه  یافتوه  پرورش چون کرد نمی اشتباه و خطا مردم امور اداره از بخشی هیچ در هرگز و

 .بود الهی آداب
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 مبوارک  زبوان  بور  کوه  خودا  سوخن  از تر خوش و رساتر زیباتر، ، ختام حسن بورای

 :فرمود که آنجا ، گف  توان می چه شد، جاری   رسولش

ِ اَکْرَمَکنمْ اِفَّ  (31/  حجرات. ) اتقاکم َنداللُق

                         . شماس  با تقواترین خدا نزد شما ترین گرامی همانا

 رامت انسانی در قانون اساسی افغانستانک -۲

وتعالی برای انسان ارزش خا  و ذاتی قایل گردیده اس ، چنانچوه   خداوند تبارک

 فرماید: در قرآن کریم می

ََلَى کَیِیلر   وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ "

ترجمه: هرآینه بزرم ساختیم فرزندان آدم را و برداشتیم ایشوان را    1 "مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِلیلًا 

در بیابان دریا و روزی دادیم ایشان را از چیزهوای پواکیزه و فضول دادیوم ایشوان را بور       

  2ایم فضل دادنی.  بسیاری ازآنچه آفریده

های این کره خواکی را کوه از    ده که همه انسانصراح  اعالم فرمو خدای سبحان به

نسل آدم ابوالبشراند کرام  ذاتی بخشیده اسو  و خشوکی و دریوا را در اختیوار هموه      

آدمیان قرار داده تا رزق پاکیزه از آن به کف آرنود و منبوع توداوم حیوات خوویش قورار       

روح الهوی و   هوای ذاتوی ماننود    ها عالوه بر آنکه به داشتن ویژگوی  دهند. همچنین انسان

تووان در پرتوو عقول و     کوه موی   واسطه علم و ایمان و سایر کماالت عقل مکّرم هستند به

بر بسیاری از موجودات برتری و فضویل  حقیقوی پیودا     توانند گردد می میایمان کسب 

 کنند.

                                                           
1
 سوره اسرا 70. آیت  

2
 . تفسیر کابلي  
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های دیون مقودس اسوالم و اسوناد جهوانی       قانون اساسی افغانستان با الهام از آموزه

 انسانی را به رسمی  شناخته و موردحمای  قانونی قرار داده اس .   حقوق بشر، کرام 

های عمومی، چنود اصول    قبل از ذکر سایر اصول مربو  به حقوق اساسی  و آزادی

اساسی را که درواقع از اصول بنیادین  و اساسی حقووق بشور و مبنوای حقووق اساسوی      

طوور   یوز مطورح گردیوده بوه    افراد اس  و در آغاز فصل دوم قانون اساسی  افغانسوتان  ن 

 دهیم.                  مختصر مورداشاره  قرار می

ای اول اعالمیوه جهوانی     که  در ماده س این اصول بنیادین عبارت ازهمان  اصول ا

آینود و ازلحواظ  حیثیو  و     تمام افراد بشر  آزاد  بوه دنیوا موی   "حقوق بشر آمده اس : 

باشند  و باید  نسب  به یکودیگر بوا    وجدان میحقوق با هم برابر اند همه دارای عقل و 

.  در این ماده به اصول عمده که در رأس تمام  حقوق اساسوی  "روح برادری رفتار کنند

  اند از: شده اس    که عبارت های عمومی قرار دارد اشاره و  آزادی

 اصل حیثی  و کرام  انسانی -

 اصل آزادی    -

                                                                                                                                                                   اصل برابری                                -

ترین اصلی اس  که بدون آن هیج حقوی را   اعتراف به کرام  و منزل  انسانی مهم

نظر گرف  و اصوالً حقوق بشر به مفهوم اموروزی آن مبتنوی بور    برای بشر در   توان ینم

دیگور   هوای  یوابسوتگ و  نظر ازهر نووع تعلوق    عنوان انسان  و قطع این اس  که انسان به

                         دارای کرام  ذاتی و دارای  منزل  بوده  و برخوردار از حقوق بشری اس .                                                               

حقووقی،  قانون اساسی بر هف  اصول اساسوی کوه پایوه  و اسواس سواختار        6ماده 

دهد که از آن جمله  بر اصل کرام  انسوانی    جامعه افغانی را تشکیل می سیاسی و مدنی

            دارد که:                                           تأکید شده اس  . چنانچه این ماده بیان می

دول  به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدال  اجتماعی  حفظ کرام  "

انسانی،  حمای  حقوق بشر تأمین وحدت ملی، برابوری بوین هموه  اقووام، و قبایول و      

تصوریح   24. همچنوان در مواده   "انکشاف متوازن  در همه مناطق کشوور مکلوف اسو    
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از تعورض مصوئون اسو ، دولو  بوه احتورام و        آزادی و کرام  انسوانی "کند که:   می

. قانون اساسی افغانستان به پایوه ایموان بوه    "حمای  آزادی و کرام  انسان مکلف اس 

 آن  29و 24اصل کرام  انسانی و آزادی عالوه به این  در مقدمه قانون اساسی و موواد ، 

 فقرۀ سوم ماده .و کرام  انسانی و آزادی را موردتوجه قرار داده اس  احترام به حیثی 

تعریب انسان ممنووع اسو ،   "قانون اساسی افغانستان در مورد چنین صراح  دارد:  29

                                                                                                                                                             "تعیین جزائی که مخالف کرام  انسانی باشد ممنوع اس 

حمای  و تضمین کرام  انسانی موضوع اساسی و محوری حمای  از حقوق بشور  

شوده   اس ، در قانون اساسی افغانستان  کرام  انسانی  به نحووی مطلوق مودنظر گرفتوه    

اس   این نوع فهم و درک  از کرام  انسانی  مطابق با مفهوم کلی کرامو  انسوانی  در   

های مختلوف اسو . موجوود  انسوانی دارای ارزش ذاتوی اسو  کوه          نظم حقوقی  نظام

 نیازمند تحصیل  آن نبوده سلب ناشدنی و غیرقابل تقسیم اس .  

 گیری نتیجه  

 بشور  حقوق و اسالم دیدگاه از انسان کرام  مشترک لوازم و مبانی شد گفته ازآنچه

 :مردبرش گونه این توان می را دو آن اختالف موارد و

 مشترکات (الف

 .تأکیددارند انسان ذاتی کرام  بر دو هر بشر حقوق اعالمیه و اسالم و1

 هور  کوه  تأکیددارنود  نیز کرام  حفظ این بر دو هر بشر حقوق اعالمیه و اسالم و2

 هوا  دولو   نیز انسانی جامعه افراد آحاد. بکوشد خویش کرام  حفظ در باید انسانی فرد

 انسوان  ذاتوی  کرامو   حفظ در باید کنند می زندگی آن سایه رد افراد که هایی حکوم  و

 .نمایند تالش

  اجمواالً  شوود  موی  بار انسان کرام  بر که لوازمی در بشر حقوق اعالمیه و اسالم و3

 هوای  آزادی از برخوورداری  جسومی،  و روحی امنی  تأمین حیات، حفظ .هستند همسو

 انتخواب  حوق  صوحیح،  وپورورش  آمووزش  حق: مانند اجتماعی عادالنه حقوق و مشروع
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 هسوتند  حقوقی اجتماعی، و فردی حقوق سایر و سیاسی امور در کردن انتخاب و شدن

 .ندارد را کسی از حقوق این سلب حق کس هیچ و بوده انسان کرام  بر مبتنی که

 از منودی  بهوره : مانند انسانی کرام  مبانی برخی در بشر حقوق اعالمیه و اسالم و4

 .اند مشترک فطرت، و اراده آزادی و ختیارا انسانی،  خرد

 ها تفاوت( ب

 توحیود  فطرت بر و اس  خدا برگزیده و آفریده انسان اسالمی بینی جهان اساس بر

 اعالمیوه  اموا  دانود،  می خدادادی حقوق از را کرام  اسالم طورکلی به. اس  شده سرشته

 از را آن غربوی  رانگو  تحلیل از برخی اگرچه اس ، کرده سکوت امر این در بشر حقوق

 .اند دانسته اومانیسم مبنای بر برخی و قراردادی حقوق از برخی و طبیعی حقوق

 اس  اجتماعی و فردی تقوای انسان کرام  لوازم از اسالم دیدگاه از دیگر سوی از

 هور  و نفسوانی  هواهوای  پیروی از اس  الزم اش انسانی کرام  حفظ برای انسانی هر و

 تقوای به بشر حقوق اعالمیه در اما. کند پرهیز پنهان و آشکار در یاجتماع و فردی گناه

 مطالوب  ایون  تفصویل  کوه  اسو   نشده ای اشاره انسان کرام  حفظ برای ها انسان فردی

 انسوان  کرام  حافظ را ما خواهیم می سبحان خداوند از پایان در. طلبد می دیگری مجال

 نماید. انسانی فضایل به مزی،ن و

 . اس  برخوردار بالفعل و بوالقووه کورامو  از رسوول و خودا وزدن در انوسوان

 کرامو   از انسوان  چوون  خودا  نوزد  در موجوودی  هویچ  ،(  ) اعظوم  نبی نگاه در

 ندارند نیز مقرّب مالئکه حتی را ویژه امتیاز این.  نیس  برخوردار

 هور  اب بشری هر که نیس  چنین.  اس  مشرو  کورامتی البوتوه ، انوسوان کورامو 

 نودارد  کرامو   تنها نه هواپرس  انسان. باشد کرام  صاحب عملی و گورایوش ، اندیشه

 . اس  تر گمراه هم حیوان از بلکه

 ، موردم  حوق  به پیشوایی خدا، جانشینی به ،(  )خدا رسول منظر در انسان کرام 

 ، تطواغو  از اجتنواب  و اهلل عبودیو   توحید، ، اعظم اسم و اللهی ولی مقام بوه رسیدن



 

 

 

در
ی 

سان
ت ان

رام
ه ک

گا
جای

 
الم

س
ا

... 

205 

 و الهوی  سوالم  دریافو   ، اللهی صفوۀ ، خواهی عدال  ، آزادگی ، انسانی  ، خودشناسی

 ، عقالنی  ، گری اصالح ، دینی خلو  ، محوری دین ، موالکی خودا ، دارالس،المی مقام

 از برخورداری باالخره و معنوی و مادی تووامموان حوسوابوگوری ، اخالقی نسبی،  نفی

 . اس  عظیم اخالق و الهی تربی  ، ادب

 رسووول  و خوداونوود  نووزد  انوسووان  واالی کوراموو   و حورموو   بوه تووجوه بوا

 از اعوم  ها انسان همه حرم  و حیثی  و مال و جان ، آنان از اطاع  بوا ،(  ) اعوظوم

 زبوان  ، رنوگ  نوژاد،  ، قووم  هر از ها انسان هوموه حوقووق و داریوم پواس را مورد و زن

 اقتصوادی  و فرهنگوی  ، اجتماعی ، سیاسی ، انسانی موختلف ابوعواد رد را مرهب و دین

 بورای  عمول  در و بشناسویم  رسومی   به عدال  بر اساس و خدا خواس  چارچوب در

 . بکوشیم ها انسان کرام  ارتقای

 مناب  و مأخذ :
 قرآن کریم   -1

 اهلل    سن  رسول  -2

ات میونود)بام( دکتورین جنوگ و صولح در اسوالم و      ،بنگاه انتشار1392حامد، مرتضی چاپ سوم، سال   -3

 المللی   قوانین بشردوستانه بین

 قانون اساسی کشور   -4

 اعالمیه جهانی حقوق بشر    -2

 اعالمیه اسالمی حقوق بشر    -6

 میثاق حقوق مدنی و سیاسی    -7

 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی    -8

 تفسیر کابلی   -9

 عوالی  مطالعوات  مرکوز  ترجموه  متحود،  ملول  سوازمان  همگوانی  اطالعات اداره امروز، جهان در بشر حقوق  -10

 .1379 تهران، اول، چاپ تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده المللی بین

 .1376 قم، اسالمی تبلیغات دفتر آملی، زاده حسن حسن تصحیح سینا، ابن الشفام، کتاب من االلهیات  -11

 .1338 تهران، امیرکبیر، انتشارات زاده، جمال محمدعلی سید انسان، حیثی  و آزادی  -12

 .ق1412تهران، اسالمی، فرهنگ نشر دفتر برادران، و حکیمی محمدرضا الحیاۀ،  -13

1384 قووووم، اسوووورام، انتشووووارات آملووووی، جوووووادی عبووووداهلل اسووووالم، در تکلیووووف و حووووق  -14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جایگاه دین اسالم در قانون اساسی

  فغانستان ا

 

 
 نصیبه اطهری

 

 

 چکیده

طورمعموول ایون روش اتخاذشوده کوه دیون رسومی        در اکثر کشورهای اسالمی به

توان نظوام ایون کشوورها را نظوام مبتنوی بوردین       طورکلی می کشور، دین اسالم اس . به

هر قانون نظر دارند، که تمام قوانین در مرحلۀ اول دینی بوده و  نامید، علمای قانون اتفاق

تنهوا موجوب    فرما بود جنبه دینی و قداس  داش ، اطاعو  از آن نوه   که در جامعه حکم

گردیود. فلسوفۀ    صالح و رستگاری در دنیا، بلکه مستوجب ثواب آخرت نیوز تلقوی موی   
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در صد شهروندان  99حاکم بر قانون اساسی افغانستان اسالم اس . زیرا اکثری  بیش از 

تنهوا دیون موردم     باشند. ازینرو دین اسالم نوه  یمن مقدس اسالم افغانستان تابع و پیرو دی

گوراری و   کشور، بلکه دیون رسومی دولو  نیوز دانسوته شوده اسو . لورا نووع قوانون          

گیری باید کامالً مطابق با اصول و  احکام دین مبین اسالم باشد و هویچ قوانون و    تصمیم

س . چنانچوه موادۀ قوانون    مقررات غیردینی پریرفتنی نیس  و منبع قانون هم شریع  ا

تواند، مخوالف   در افغانستان هیچ قانون نمی» دارد  اساسی افغانستان در این زمینه بیان می

هوا در قوانون    ترین مقوالت و واژه و از مهم«.  معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشد

و اساسی افغانستان، تعیین موقف، جایگاه و نقش دین مقدس اسالم در حیوات سیاسوی   

اجتماعی کشور اس . با توجه به باف  و ترکیوب اجتمواعی وسونتی جامعوه افغانسوتان      

تعیین وتحدید نسب  نظام سیاسی کشور و ارتبا  آن بوا دیون اسو . ایون امور تثبیو        

 گراری شود.     دارد که نظام سیاسی کشور به کدام اصول پایه می

            

 حاکمی ، وضع قانون. دین ، قانون اساسی، دول  ،واژگان کلیدی: 

 مقدمه

هوای عمیوق و    از آنجای که باورهای دینوی و نظوام ارزشوی اسوالم، دارای ریشوه      

تأثیرات بسیار جدی در زنودگی فوردی و اجتمواعی موردم افغانسوتان اسو ، تودوین و        

تصویب هر نوع قانون متضاد با ضروریات اعتقوادی و احکوام قطعوی دینوی بوا ناکوامی       

تنها مواد و  توجه باشد ونه ن اساسی نسب  به این مشکل نباید بیمواجه خواهد شد. قانو

های آن در مخالف  با ضروریات و احکام قطعی دین، وضع نگردد،  بلکه اجوازۀ    تبصره

 وضع و اجرای چنین قوانین را به هیچ نهاد و مرجع حقیقی یا حقوقی، اعطا نکند.

ضوع آن از سووی مقوام    تورین اصول پیراموون اعتبوار و مشوروعی  قوانون، و       مهم 

گوراری را داشوته باشود. شورایط از قبیول       ذیصالحی اس  که هموه شورایط الزم قوانون   

شناخ  کامل و آگاهی بوه مصوالح و مفاسود، پیراسوته بوودن از هور نووع سوودجویی،         
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طلبی و خودخواهی متعهد و معتقد بودن بوه شورع و درنهایو  موأذون بوودن از       منفع 

 طرف شارع و مردم اس .

تووان گفو  کوه قوانون      جایگاه دین در قانون اساسوی افغانسوتان، موی    ابطه بهدر ر 

حوال عمیقواً    تنها مبتنی بر عرف حقوقی و قانونی اسو  کوه درعوین    اساسی افغانستان نه

دین دول  جمهووری  » دارد  ریشه در حقوق اسالم دارد. مادۀ دوم قانون اساسی بیان می

 «.  اسالمی افغانستان،  دین مقدس اسالم اس 

 گفتار اول: شیوة وض  قانون اساسی ازنظر اسالم

بحث اس ، این اس  که اسالم در این مورد چوه نظوری    موضوعی که اینجا قابل  

دارد؟ یعنی از دیدگاه اسالم، قانون اساسی کشور را باید چگونه وضع کورد؟  در پاسوخ   

ی، یعنوی قورآن و   طور مختصر باید یادآور شد که در منابع حقوق اسوالم  به این سؤال به

سن ، به جزئیات این قبیل مسایل پرداخته نشده اس . زیرا پرداختن به جزئیات وظیفوۀ  

کنود کوه در    یک مکتب نیس  و شرایط زمان و مکان و مقتضیات هر عصری ایجاب می

حوال در اسوالم،    هر دوره ای، روش مناسب همان دوره به اجرا گراشته شود. اما درعین

گراری و حاکمیو  و تصودی    عنوان چارچوبه ای اصلی قانون بهیک سلسله اصول کلی 

 1مشی عملی اسالم را هم ترسیم کرد. توان از طریق آن، خط شده که می قدرت بیان

 اصول کلی حاکمیت در اسالم :مبحث اول  

هوا و   الف( در اسالم حاکمی  اصلی از آن خداوند اس  و او منشأ همۀ حاکمی  

گری جز در چوارچوبی کوه خداونود تعیوین فرمووده حوق       کس دی ها اس  و هیچ قدرت

 حاکمی  ندارد:

                                                           

 1394اصولي، زکریا، جایگاه دین مقدس اسالم در قوانین اساسي افغانستان چاپ اول سال  -1
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 3اف الحکم اال اهلل، امر اال تلبدوا  اال ایاه ذلک الدین القیم ولکن اکیر الناس ال یللموف.

)حاکمی  جز اهلل، برای کسی دیگری نیس . فرمان او این اس  که شما جوز او از  

 دانند.(، اما اکثر مردم نمیکس دیگری بندگی نکنید. این دینی اس  درس 

گراری ندارد، مگر در قلمرو موضوعاتی که خداونود دربوارۀ    ب(  بشر حق قانون 

 آن حکم خاصی معین نکرده و تعیین تکلیف را به خود مکلف واگرار کرده اس .

توانند مطوابق بوا اصوول کلوی شوریع  و بور        گراری می در این مورد مرجع قانون

 ه، قانون وضع کند.اساس مصالح عمومی جامع

ج( اسالم دربارۀ انسان نگرش خاصی دارد و وی را خلیفه و جانشین خداونود در  

  2«و اذ قال ربک للمالئکوۀ انوی جاعول فوی االرض خلیفوۀ      » کند:  روی زمین معرفی می

 خواهم در روی زمین جانشینی قرار دهم. پروردگار تو به فرشتگان فرمود: من می

یا طبقه و صنف خاصی نیس . بلکه هموۀ بشوری ،    این خالف  مخصو  فرد  

خلیفۀ خدا در روی زمین هستند و یکی از مصادیق بارز این خالف ، اعمال حاکمی  و 

تصدی قدرت اس . یعنی انسان از جانب خداوند موظف و مسؤول اس  که سرنوش  

 دهی قدرت عمومی بپردازد. خود را به دس  خود تعیین کند وبه سازمان

فیصولۀ  » و « والی  همه برهموه  » م در تنظیم امور سیاسی جامعه، اصل د( اسال  

کند و بدون کمترین تبعوی  بوه هموۀ  افوراد مکلوف       را مطرح می« امور بر اساس شورا

 دهد که در عرصۀ  امور سیاسی جامعه، نقش فعال داشته باشد.جامعه حق می

دهود  سیستمی را ارائه موی ه( اسالم رژیم استبدادی و سلطنتی را مردود دانسته  و  

 تر از آن اس . تر بلکه از بسیاری جهات برتر و مترقی که به دموکراسی واقعی نزدیک

با کنار هم قرار دادن اصول فوق بوه ایون نتیجوه میرسویم کوه در اسوالم پوس از          

طوور مسوتقیم حوق     حاکمی  خداوند و پریرفتن چوارچوب کلوی احکوام شوریع ، بوه     

                                                           

 ؛40یوسف:  -2

 ؛                              31بقره  -1
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تواند از راهای مستقیم و غیرمستقیم حاکمی   س  و مل  میخدادادی و مشروع مل  ا

 خود را اعمال کند؛ یا این حق الهی خود را به جمعی از نمایندگان خود تفوی  کند.

 دیدگاهای متفکران مسلمان (ب 

ز دیدگاه متفکوران و اندیشومندان بوزرم و معوروف اسوالمی، در مسوایل مهوم        ا 

قودرت عموومی و تعیوین سرنوشو  جامعوه،       سیاسی و اجتماعی مربو  به حاکمی  و

جمهوور، نوه دولو  و     معیار اصلی و عینی، آرای عمومی مل  اس . نه پادشاه و رئویس 

کدام حق حاکمیو  انحصواری و    حکوم ، نه طبقه و صنف یا قوم و گروه خاصی هیچ

تصمیمات خودسرانه و مستبدانه ندارد و تصمیمات آن بودون رضوای  و توافوق ملو ،     

 مشروعی  و جنبۀ قانونی ندارد.گونه  هیچ

تورین متفکورین اسوالمی،     صدر)ره( یکوی از بوزرم   محمدباقرآیۀ اهلل شهید سید  

 فرماید: می

خداوند بشری  را نایب در حکومو  قورار داده و رهبوری و آبوادانی جهوان را      » 

ازنظر اجتماعی و طبیعی به او سپرده اس .  تئوری حکوم  انسان بر خود هم بر همین 

س استوار اس  و مشروعی  حکوم  مردم بر مردم و یوا حوق حاکمیو  ملوی هوم      اسا

 «جه  اس  که انسان خلیفه خدا در زمین اس . ازآن

شوود کوه چگونوه     شهید صدر تجربۀ تلخ دورۀ پیامبر اسوالم ) ( را متورکر موی    

هوای خالفو  تأکیود     ایشان بر مشارک  ام  اسالمی در حکوم  و پریرفتن مسوئولی  

حتی گاهی به نظریۀ اکثری ، بااینکوه ازنظور شخصوی قبوول نداشوتند، عمول        داشتند؛ و

کوه حضورت    یناکردند. این عمل پیامبر اسالم ) ( فقط یک دلیل داشته اس  و آن  یم

خواسته نقوش مثبو  امو  را در تجربوۀ  حاکمیو  و سوازندگی        یمپیامبر اسالم ) ( 

 جامعه اعالم کند.  

گویود: در مشوروعی     یمو ز علمای معاصور  ی آصفی  یکی امحمدمهدآقای شیخ  

شورا هیچ شکی وجود ندارد و خداوند آن را اجازه داده و حضرت پیوامبر) ( را هوم   
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 یدادها و مسائلی به انجام آن فرمان داده اس .رودر 

ین راه در وضوع و تصوویب   تور  سالمین و تر مناسببر این اساس ازنظر اسالم نیز  

ین مسایل مربو  به حاکمی  و اقتودار سیاسوی اسو ،    تر عمدهقانون اساسی که یکی از 

همان شیوۀ مراجعه به آرای عمومی اس  که باید در دو مرحله یا بوا یکوی از دو روش   

عنوان مجلس مؤسسوان   ی ، بهباصالحزیر تطبیق شود: اول با انتخاب نمایندگان خبره و 

دوم بور گوراری   یا خبرگان یا هر نوام و عنووان دیگور، بورای تودوین قوانون اساسوی و        

رفراندوم عمومی برای تصویب و تنفیر نهایی آن و غیر از این روش هر شویوۀ دیگوری   

 که در نظر گرفته شود، از روح اسالم و اصول اساسی آن دور خواهد بود.

 گفتار دوم: مطابقت قانون اساسی با اسالم

برداشو    تووان چنوین  در ارتبا   به مطابق  قانون اساسی افغانستان با اسالم، موی 

تنهوا مبتنوی بور     یافته اس .  قانون اساسی افغانسوتان نوه   کرد که  این شر  اساسی تحقق

حال عمیقاً ریشوه در حقووق اسوالمی     عرف حقوقی و قانونی افغانستان اس   که درعین

وسیلۀ لویه جرگۀ قانون اساسی که اعضوای آن   چنین این قانون اساسی به دارد، اس ؛ هم

توجهی در رابطه با اسالم و حقوق اسالمی داشتند، مورد تأیید قورار   تجربه و دانش قابل

 اند.  گرف . عالوه بر این، بسیاری از اعضای آن از علما نیز بوده

بنابراین بسیار غیرمحتمل اس  که چنین مجمعی به وضع یک قانون اساسوی غیور   

انون اساسوی  اسالمی رضای  داده باشد. بدین منظور رویکرد کارآمد نگر به مطابقو  قو  

 با اسالم، مالحظاتی را پیرامون مسائل ذیل طرح و به بحث گرفته خواهد شد.

 

 مبحث اول: تضمین مطابقت کلیه قوانین با اسالم   

تأسیس و ایجاد جمهوری اسالمی تضمین مطابق  کلیه قوانین با موازین اسوالمی  

سالم به ترتیب مقرر در در قانون اساسی اس . کلیه قوانین موجود باید منطبق با احکام ا

اسالم باشود نبایود بوه تصوویب     قرآن کریم و سن  باشد، وهر قانونی که مغایر با احکام 
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چنین در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسوالمی ایوران آموده کوه کلیوه       هم برسد.

 قوانین و مقررات مدنی،

اید بر اساس ها ب جزای، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این

موازین اسالمی باشد و این اصل بر اطالق ویاعموم همه اصول قانون اساسوی و قووانین   

 1و مقررات دیگر حاکم اس  و تشخی  این امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان اس .

شده که مقام اصلی رهبوری   در ساختار نظام سیاسی ایران نیز اصولی در نظر گرفته

شوده و   عنووان رهبور گراشوته    عهودۀ فقیوه و مجتهود دینوی بوه     کننده و هدای  دهنده به 

چنین اجورای ایون قووانین نیوز بوه       تشخی  انطباق کامل قوانین با احکام شریع  و هم

 عهدۀ کسانی اس  که باید عالم و کارشناس دینی باشند.

( احکوام شوریع    1397چنین ) مادۀ شانزدهم قانون طی مراحل اسناد تقنینوی،   هم

 2داند.گراری می قانون از منابع اسالم را یکی

گوراری وابتنوای نظوام بوردین و مورهب       این نوع تعبیر از شریع  و فرمول قانون 

گوراری و   یون فرموول هور نووع قوانون     در احود حاکمیو  دینوی اسو  زیورا       ینبواالتر 

گیری باید کامالً مطابق با اصول و احکام شوریع  باشود و هویچ نووع  قوانون و       تصمیم

نی  پریرفتنی نیس  و منبع قانون هوم تنهوا شوریع  اسو  بوا اصوول و       مقررات غیردی

منبوع فرعوی    و چنود معیارهای خود یعنی  استنبا  و اجتهاد در چارچوب قرآن و سن  

دیگر، ایون نووع تعبیور خواسوتار ایون اسو  کوه احکوام شوریع  در           عبارتدیگر. به 

 ود.                                                                                           طور دقیق و کامل اجرا ش و به مو موبهی مختلف باید ها عرصه

بنا براین هرگاه طرح قانونی ترتیب ویا مورد تأیید و تصویب قرار گیورد. بایسو    

      جوانب  دینی آن موردمطالعه دقیق قرار گیرد. تا مبادا خالف احکام دین اسالم باشد.                    

                                                           

 هه.ش 13۵8ب سال قانون اساسي ایران، اصل چهارم مصو -4

                                                     26ص  16مادۀ  1397( میزان 1313، جریدۀ رسمي شماره )«قانون طي مراحل اسناد تقنیني» وزارت عدلیه،  -۵
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هرگاه قانون درمجموع یا قسمتی از آن یوا حکموی از احکوام آن، در مخالفو  بوا      

گونه هرگواه   شود. به همین احکام دین و معتقدات اسالم باشد، از اعتبار ساقط دانسته می

که بوا احکوام دیون اسوالم تنواق        قوانینی در قبل وضع و نافر گردیده باشد، درصورتی

 شود. اعتبار دانسته می یها ب داشته باشد، احکام آن

یک واقعی  اس  که تطبیق و رعای  احکام دینی موافوق بوا معتقودات موردم،      این

گردد، بلکه زمینۀ قانونمنود سواختن جامعوه و     تنها سبب مشروعی  قدرت سیاسی می نه

 سازد.                     تحکیم حاکمی   قانون را نیز مساعد می

زند کوه موردم بوه آن آشونایی دارنود.      ای حرف میه زیرا قانون با مقوالت و واژه 

هوا بوه رضوا و رغبو  خوود در       درین صورت حمای  مردم در مورد جلب گردیده، آن

 نمایند.                          تطبیق احکام   قانون، داوطلبانه اقدام می

تأمل اس ، ذکر ایون موضووع خواهود بوود کوه موافقو  و        آنچه درین مورد قابل

انین را با معتقدات و احکام دین اسالم کدام مرجع باید تشوخی  و تثبیو    مطابق   قو

نماید. در ماده یکصدو بیس  و یکم قانون اساسوی، بررسوی مطابقو  قووانین، فورامین      

هوای   المللی با قوانون اساسوی، از صوالحی     های بین الدول و میثاق تقنینی، معاهدات بین

تواند بر اساس تقاضوای حکومو  یوا    می ستره محکمه دانسته شده اس .  ستره محکمه

ها، تأیید و تصویب قوانین  محاکم این بررسی را انجام دهد، اما در رابطه به بررسی طرح

با احکام و معتقدات دین اسالم، صراحتی وجود ندارد. درس  اس  کوه بوا اسوتفاده از    

ایون  توانود   حکم مادۀ سوم و یکصد و بیس  و یکم قانون اساسوی، سوتره محکموه موی    

وظیفه را انجام دهد، ولی به خاطر بررسی طرح  ها، وظیفۀ مشخصی به آن سپرده نشده 

 اس .

 عنوان دین رسمی دولت اسالم به مبحث دوم:

دین دول  جمهوری اسوالمی افغانسوتان،   » به اساس حکم مادۀ دوم قانون اساسی 

شان  راسم  دینیمقدس اسالم اس . پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای م دین
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 «باشند. در حدود احکام قانون آزاد می

ها در قانون اساسی افغانستان، تعیین موقف، جایگاه  و  ترین مقوالت و واژه از مهم

 نقش دین مقدس اسالم در حیات سیاسی و اجتماعی کشور اس .

با توجه به باف  و ترکیب اجتماعی و سنتی جامعوۀ افغانسوتان، تعیوین  وتحدیود     

دارد کوه   نظام سیاسی کشور و ارتبا  آن با دین و مرهب اس . این امر تثبی  مینسب  

گراری شود. قبول دین اسالم منحیث دین دولو    نظام سیاسی کشور به کدام اصول پایه

 و مردم افغانستان، رابطۀ کشور با جهان خوارج، رعایو  یوک سلسوله اصوول و قواعود      

طورف دموکراسوی و تطبیوق     ی جهانی ، رفتن بهها المللی و میثاق شدۀ حقوق بین پریرفته

هوای دینوی    ها، منو  به قرائ  ساالری و درنهای  تلفیق این مقوالت و ارزش اصل مردم

 و مرهبی خواهد بود.

مطابق احکام مواد اول، دوم وسوم قانونی اساسی، فلسفۀ حاکم بور قوانون اساسوی    

شهروندان افغانستان تابع و پیرو در صد  99افغانستان، اسالم اس . زیرا اکثری  بیش از 

تنها دین مردم کشور، بلکوه دیون رسومی     باشند. ازینرو دین اسالم نه دین مبین اسالم می

 دول  نیز دانسته شده اس .

طی دوران جهاد، اولین انگیزۀ ذهنی و مفکووروی موردم مجاهود کشوور، دیون و      

گری و الحاد، به مقاومو  و  دساتیر واالی آن بود که مردم کشور را در برابر تجاوز، ستم

 داش . دفاع از دین و وطن، به ایثار و قربانی وا

ترین عوامول اجتمواعی بوه خواطر بهبوود اوضواع سیاسوی و         دین و اخالق از مهم

اجتماعی در کشور اس . زیرا این دو عامل ازجمله ضروریات زندگی جامعه بشوری در  

لیم و ارشادات خود و اصالح جامعوه،  تواند با تعا رود.  دین میحساب می بعد معنوی به

تأمین عدال ، رعای  حقوق و آزادی و تزکیۀ نفس انسان و جلوگیری از شر و مفسده، 

 مصدر خدم  به سزا شود.

 احکام دینی برگرفته از وحی الهی و سن  نبوی بوده، هدف آن رستگاری و 

 سعادتمندی انسان جامعه در دنیا و آخرت اس .
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اتفواق موردم پیورو احکوام دیون مقودس اسوالم         ری  قریب بوه در جامعۀ ما که اکث

تواند که با دیون الهوی رابطوۀ     باشند، قدرت سیاسی زمانی مشروعی  کسب کرده می می

مستحکم داشته، احکام آنرا رعای  و عملوی سوازد. هرگونوه توالش بوه خواطر حورف        

به مفهووم ایجواد   های واالی آن در قانون اساسی،  های دینی و کم بها دادن به ارزش جنبه

ثباتی  در جامعه اس . طرح  و به کاربرد هور نووع مقولوه و واژۀ جدیود در      بحران و بی

نماید که رابطۀ آن با دین چگونه اسو . بنوا بور آن بوه      اذهان عامه این سوال را خلق می

خاطر نهادینه ساختن مشوروعی  سیاسوی نظوام، الزم اسو  توا از دیون و اساسوات آن        

گوردد،   ها ترتیب و تودوین موی   رضای  عامه مردم را که قانون برای آن استمداد طلبید و

به دس  آورد.   دین اسالم ازجمله آخرین ادیان و دین کامل اس . این دین به اسواس  

با در نظر داش ، رأی، اراده و خواس  مردم جهو  توأمین منفعو     ضرورت اجتماعی 

م و زور، جبور وفشوار، حوق تلفوی،     شده که اهداف عمدۀ آن را مبارزه بوا ظلو   ها نازل آن

دهد.  دین اسوالم  بوا   خیان ، شر و مفسده و تأمین حق و عدال  اجتماعی  تشکیل می

سواالری بیشوتر سوازگاری      قرائ  اعتدال  گرایانه با زندگی نوین جامعه بشوری و موردم  

 دارد.

و تضمین مبتنی بر قانون اساسی و محتـوی   ۳مبحث سوم: میکانیزم تطبیق ماده 

 نآ

مادۀ سوم قانون اساسی بدون شک یکی از اصول بنیادی قانون اساسوی افغانسوتان   

اس   که اساس نظام حقوقی مارا مشخ  ساخته اس  مخصوصاً با توجه به این نکتوه  

که حکم این ماده در قوانین اساسی دوره ظاهر شاه و داود خان در فصل شوورای ملوی   

 اما در قانون اساسی دورۀ  نجیب اهلل ووچهار ذکر گردیده بود.  به حیث مادۀ شص 

هوم در فصول اول کوه  اصوول      قانون اساسی فعلی  به حیث یک ماده مسوتقل  آن 

بوه    1343کند تنظیم گردیده اس .      بااینکه این ماده از سال  بنیادی  نظام را  تبیین می

ون  دربوارۀ  بعد در تمام قوانین اساسی ما با صراح  ذکر گردیوده اموا  متأسوفانه  تواکن    
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میکانیزم  تطبیق این ماده نه در خود قانون اساسی و نه  در قوانین دیگر هویچ توضویحی   

گوراری  کنویم کوه  قوانون      داده نشده اس   چون مهم این اس  که موا چگونوه  قوانون   

مخالف اسالم نداشته باشیم؟  و کدام  قانون و با چه  معیار مخالف اسالم اس ؟  و این 

بورای   گیرد؟ دهد و دربارۀ  آن تصمیم مییرت را چه مقامی تشخی  میمخالف   یا مغا

که میکانیزم  تطبیق مادۀ سوم  تا حدودی واضح گردد، چند مطلوب را  موورد بحوث     این

 دهیم:قرار می

 الف( توضیح معتقدات و احکام                                                                  

توانود   هویچ قوانونی نموی   » در افغانسوتان  کند که  مادۀ سوم قانون اساسی حکم می

» در قووانین اساسوی قبلوی کلموه     «. مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم  باشود 

اساسات دین مقودس  » جای معتقدات و احکام  وجود  نداش  و به «معتقدات و احکام 

 ذکرشده بود.« اسالم 

اشواره دارد، چوون   هرحال این دو کلمه به دو بخش اصلی تعوالیم دیون اسوالم،     به

 شود: عنوان یک دین  به سه بخش  اصلی  تقسیم می تعالیم دین مقدس اسالم  به

 احکام فقهی. -3اصول  اخالقی  -2اصول اعتقادی -1 

اصول عقاید که در نهاد هر انسانی ریشوه دارد و بوه  بواور و اعتقواد  و ایموان  او      

صفات و اسومای او( پیوامبر    شود شامل مباحث خداشناسی ) وحدانی  خدا، مربو  می

شناسی ) بعث  انبیا و اوصاف آنان ( و میعاد شناسی ) زنودگی پوس از مورم و پواداش     

جزا ( و مسایل مربو   به این سه اصل  مهم اعتقادی اس  که  در اصطالح عمومی بوه  

 شود. ها بحث می یادشده  و در علم  کالم از آن« اصول دین » نام 

ل بیان خیر وشر و فضیل  و رذیل  و تخلق به  فضوایل و  اما احکام  اخالقی شام

 ها اس . اجتناب  از رذایل اس  که علم اخالق  متکفل بیان آن

اما احکام فقهی که بخش بسیار وسیع تعالیم دین مقدس اسوالم اسو  عبوارت از    

قوانین مربو   به وظایف عملی هر مکلف اس  بدین معنا که هور چوه از مکلوف سور     
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هر نوع تصرف و کوردار و گفتوار، حکوم  آن در شوریع  بیوان گردیوده  و       زند اعم می

 شده اس . مجموعۀ  این احکام در علم  فقه ) حقوق اسالمی ( گردآوری

در علم  فقه و اصول فقه برای حکم شرعی تعریف واضحی ذکرشده اس : یعنی  

ه  اقتضوام  حکم عبارت اس  از خطاب خداوند که  به افعال مکلفین  تعلق یافته از ج

) وجوب، حرم ، ندب و کراه  ( یا تخییر )اباحه ( یا وضع و ارتبا   خا  بین  دو 

چیز مانند شرطی  و زوجی  و ملکی  و...  و یا  به عبارۀ دیگر حکم شورعی  عبوارت   

گراری صادرشده  از جانب خداوند متعال اس  برای تنظیم حیوات انسوان چوه     از قانون

 د یا افعال او یا سایر چیزهای که  داخل در حیات او اس .مربو   به ذات انسان باش

شود:  یکی حکم شرعی اس  کوه متعلوق بوه افعوال      حکم به دو قسم  تقسیم می 

طور مستقیم  در ابعاد مختلف شخصی، عبوادی، خوانوادگی     انسان اس   و رفتار او را به

انفاق به  بعضوی    کند،  مانند حرم  شراب،  وجوب نماز، وجوب و اجتماعی تنظیم می

ای  از اقارب، اباحه احیای زمین و وجوب عدال  بور زمامودار و دیگوری حکوم شورعی     

باشد  و این نوع  حکم شورعی  اس  که  مستقیماً مربو   به افعال و سلوک  انسان نمی

طور غیرمسوتقیم بور سولوک  انسوان      آورد که به اس  که وضعی  مشخصی را  پدید می

طوور   کند  این احکام  به یل احکامی که روابط  زوجی  را  تنظیم میگرارد از قب تأثیر می

طوور غیرمسوتقیم  در    نمایود، ولوی  بوه   مستقیم  رابطۀ  معینی را بین زن و مرد ایجاد می

گرارد، چون هر یک از زن ومرد بعد از ایجاد آن رابطوه،   هم تأثیر می سلوک و افعال آنآن

باشوند. احکوام قسوم اول احکوام      یکودیگر موی   مکلف به رفتار و اعمال خا  در قبال 

 شود. تکلیفی و قسم دوم احکام وضعی نامیده می

در مواده سووم،   « معتقودات  » ازآنچه گفته شد، روشن گردیود کوه منظوور از واژۀ    

، احکام  تکلیفی و وضوعی اسو  کوه    «احکام » اصول اعتقادی اسالم  و منظور از  واژۀ 

الیم و احکام اخالقی اسوالم در موادۀ سووم یوادی نشوده      شده اس ، اما از تع در فقه بیان

شوامل احکوام اعتقوادی و اخالقوی و فقهوی      « احکوام  » که بگوییم کلمه  اس   مگر این

شود ولی ازنظر اصطالحات فقه و اصول فقه، احکام به مسوایل اعتقوادی و اخالقوی     می
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 گردد. اطالق نمی

 دهندة آن تشخیصب( ملغی بودن قانون مخالف اسالم و مرج  قانونی 

توانود مخوالف معتقودات و    در افغانستان هویچ قوانونی نموی   » گوید:  مادۀ سوم می

 ، بنا براین:«احکام دین مقدس اسالم باشد

 اوال: تمام مقاماتی که طرح قانون را تهیه و یا  آن را به  تصویب یا  توشیح  می 

رنود قوانونی را   جمهور حق ندا رسانند، به  شمول حکوم ،  شورای ملی  و رئیس

به تصویب برسانند که همه  یا برخی از مواد و اجزای آن  مخوالف معتقودات و احکوام    

 دین مقدس اسالم باشد.

ثانیا:  برفرض  که قانون  مخالف اسالم  از طورف مقاموات یادشوده در ظواهر بوه      

نون که آنان متوجه مخالف بودن آن با اسالم نشدند، بازهم این قا تصویب رسید و یا این

بااینکه در ظاهر مراحل تصویب را طی کرده،  قانون مشروع و قابل تطبیق نخواهود بوود   

زیرا این قانون چون درواقع مخالف اسالم اس ، پس مخالف قانون اساسی ) ماده سووم  

صد و شصو    ( نیز اس  و هر قانونی که مغایر با قانون اساسی باشد، مطابق به مادۀ یک

 خود غیرقابل تطبیق  بلکه ملغی اس  و باید تعدیل شود. هو دوم قانون اساسی خودب

یعنی قبل از تصویب  ایون   1382ثالثاً: این حکم آن قوانینی را که حتا قبل از سال  

گوردد،   اساسی، به تصویب رسیده  و درواقع مخالف اسالم  باشند نیوز شوامل موی    قانون

سبق نشدن و عودم رجعو    یعنی  این حکم از آن مواردی نیس  که قاعدۀ عطف به ما 

کند و یا  به ما قبل،  آن را شامل شود،  زیرا  زمانی که قانون اساسی، احکامی  را لغو می

شووند،   ممنوع  قرار می دهد، منظورش تنها آن قوانینی نیس  که در آینده تصوویب موی  

 کوه جودا از قوانون اساسوی فعلوی، تموام        گردد.  و دیگر این بلکه گرشته را نیز شامل می

بوه بعود حکوم ایون مواده  را  در خوود        1343قوانین اساسی افغانستان حداقل  از سال 

اند.  بنابراین هر قانونی که درگرشته هم تصویب و نافور  شوده و مخوالف اسوالم      داشته
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 باشد، ملغی اس .

گیریم هر قانونی که  چوه درگرشوته  یوا حوال مخوالف       طورکلی نتیجه می پس به 

م باشد، مخالف  قانون اساسی اس ، و هور قوانون کوه مخوالف     معتقدات و احکام  اسال

 قانون اساسی باشد  

 ملغی اس ،  پس هر قانون مخالف اسالم، ملغی اس .

 در بررسی قضایی ۳مبحث سوم :تطبیق ماده 

کنود کوه سوتره محکموه  در      صد و بیس  و یکم  قانون اساسی بیان موی  مادۀ یک 

قانون اساسی  مطوابق بوه  احکوام قوانون  تصومیم       ارتبا   به موضوع مطابق  قوانین با

 خواهد گرف ،  

بررسی مطابق  » دارد  صد و بیس  و یکم  قانون اساسی بیان می چنانچه مادۀ یک

المللوی بوا قوانون اساسوی و      های  بین الدول و میثاق قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین

مطوابق بوه احکوام  قوانون از     ها بر اسواس تقاضوای حکومو  و یوا محواکم،        تفسیر آن

 صالحی  ستره محکمه می باشد.

صد و بیس  و یکوم  قوانون اساسوی افغانسوتان بوه حیوث یوک         بنابراین مادۀ یک

طوورکلی و سوتره    تضمین انطباق کلیۀ قوانین با موازین اسالمی،  استقالل قوه قضائیه  به

کمیو  قوانون،    تنها شر   اصلی و ضروری رعایو  اصول حا   محکمه  به نحو اخ ، نه

بلکه هم چنین مقدمه ضروری مفهوم  جمهوری اسوالمی در قوانون اساسوی افغانسوتان     

گوراری مطوابق بوا اصوول      اس . به طور خالصه، باید نتیجه گرف  که ضرورت  قوانون 

اسالمی  به ترتیب الزام شده  در مفهوم  جمهوری اسالمی  در قانون اساسوی افغانسوتان   

گراری مغوایر بوا معتقودات     وم قانون اساسی افغانستان، قانونشده اس .  مادۀ  س تضمین

کند. این مقرره باید به  نحو محودود و بوه  ترتیبوی کوه      اسالمی و احکام آنرا ممنوع می

صرف دربرگیرندۀ  اصول شریع  یا حتی  آن دسته از اصولی که در میان کلیۀ موراهب  

ردد. مطوابق قووانین  بوا موادۀ     مختلف اسالمی  مشترک و مورد اجماع هستند،  تفسیر گ
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وسویلۀ سوتره محکموه و در حود و      سوم قانون اساسی از طریق بررسی قضائی قوانین به

 شود. جمهور، اجرا می تر از طریق و ظیفه و کارکرد حفاظتی رئیس اندازۀ  پایین

 مبحث چهارم: من  از وض  قانونی مخالف با معتقدات و احکام اسالم

 نون اساسی افغانستان روی دو نکته تأکید شده اس :در رابطه به دین در قا 

 الف( دین دول  جمهوری اسالمی افغانستان دین مقدس اسالم اس . 

تواند مخالف معتقدات و احکوام دیون مقودس     ب( در افغانستان هیچ قانونی نمی 

 اسالم باشد.  

 ) مادۀ دوم وسوم قانون اساسی (.

ی افغانستان و فرمول دوم ماننود قوانون   تفاوت بین فرمول سوم، یعنی قانون اساس 

 اساسی مصر در این رابطه از چند جه  اس .

 شده اس . یعنی شریع  منبع   در قانون اساسی مصر، فرمول ایجابی و اثباتی ارائه 

شوده اسو . یعنوی      گراری اس ، اما در افغانستان فرمول سلبی مطورح  اصلی قانون

، قابل وضع و تطبیق نیس .  یعنوی در وضوع و   قانونی که متناق  با احکام اسالم باشد

کوه  مسوتقیماً    کند؛ اما این که مغایر با اصول اسالم نباشد، کفای  می تصویب قانون همین

 از منابع شریع  استنبا  شده باشد، ضرورت ندارد.

 عنوان منابع فرعی منع   در فرمول دوم، هرچند استفاده از منابع غیر از شریع ، به

گراری، شریع  اسوالمی اسو ؛  اموا در فرموول      ا منبع اصلی قانوننشده اس ؛ ام

شوده   گرار خواسته برده نشده و تنها از قانون قانون اساسی افغانستان، از منبع و مصدر، نام

تواند از هر منبعی اسوتفاده   گرار می که  قانونی متناق  با اسالم وضع نکند.  یعنی قانون

که  با معتقدات و احکام اسالم تعارض نداشته باشد،  نکند و هر قانونی را، مشرو  بر ای

 وضع کند.

 شود که در موقف دین و دول  هریک  از  ازآنچه تا به اینجا گفته شد، روشن می

تواند عملی  باشد، اما فرمولی که  در قوانون اساسوی افغانسوتان     های باال می فرمول
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 معتدل اس .شده، یک فرمول بسیار منطقی، معقول، و  در نظر گرفته

 گر این اس  که:   این فرمول بیان 

: دول  افغانستان مبتنی بر نظام الحاد،  الئیک یا سکوالر نیس ، بلکوه نظوامی   اوالً

ی  مبتنی  بر دین اس ، دینی که موورداحترام قاطبوه ای ملو  افغانسوتان بووده و ریشوه      

 دیرینه در تاریخ، فرهنگ و تمدن این کشور دارد. 

 ین در حکوم ،  یک نقش منفی و مضیق نیس  که بانو آوری و نقش دثانیاً:   

دستاوردهای عصری تعارض داشته  یا بوا عقالنیو ، آزادی، دموکراسوی، حقووق     

 بشر، عدال  و تمدن سازگاری نداشته باشد.

 منظور انکشاف اوضاع   دول  و قوۀ مقننه  برای ایجاد نظم اجتماعی و به ثالثاً:  

توانود  قوانون وضوع کنود و      هوا موی   نگی در همۀ عرصهاجتماعی، اقتصادی و فره

 درواقع  

کند  و قووه   قانون اصلی  حاکم در کشور همان قوانینی اس  که  پارلمان وضع می

گراری مورزی   قضائیه هم موظف اس ، که همان  قانون را به اجرا بگرارد، اما این قانون

صوول، اساسوات و احکوام    دارد که باید جداً مراعات شود و آن این اس  کوه  نواق  ا  

 اسالم نباشد.

البته راه دیگر هم این اس  که  بین  فرمول دوم و سوم تلفیق شود و هر دو ذکور   

 گردد، 

عنوان یک منبع اصلی اشواره شوود و    یعنی هم به منبع بودن شریع  برای تقنین به

 هم این مطلب ذکر گردد که  هیچ قانونی برخالف اسالم وضع نشود.

ها وجود داشته باشد،   های که ممکن اس   بین آن ی تفاوت ل، با همههر سه فرمو 

 در چند نقطه باهم اشتراک دارند.

کوه:    که:  در این کشورها،  دیون رسومی دولو ، اسوالم اسو  و دوم ایون       اول این
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گوراری    عنووان تنهوا  منبوع اصولی یوا یکوی از منوابع اصولی قوانون          شریع  اسوالم  بوه  

 شده اس .   پریرفته

تواند در تعارض با احکام شریع  وضع شود.  ایون  که:  هیچ قانونی نمی این سوم

نوع روی کرد به دین و شریع  اسالم بیانگر این اس  که نظام حقووقی )فقوه ( اسوالم    

 تا آن حد از فرا گیری و غنا مندی و پویایی برخوردار اس .

ی شوود و واقعواً   گراری تلقو  تواند  منبع سرشار قانون که در هر عصری و نسلی می

هم چنین اس .  این خصوصی  در شرایع دیگور ماننود  یهودیو  و مسویحی  وجوود      

های زندگی  فردی و اجتمواعی، موادی و معنووی،     ندارد. فقه اسالمی شامل تمام عرصه

خووبی   دنیوی و اخروی انسان اس . اگر یک  نگاه کلی به ابواب  فقه  داشته باشیم، بوه 

بخش های دانش حقووقی  معاصور، بوه شومول موضووعات و      شویم که تمام  متوجه می

المللی عمومی  و خصوصی، جزای عمومی و اختصاصی، احووال شخصویه و    مسایل بین

احکام مدنی،  مرافعات و محاکمات، حقوق اساسی، روابط اقتصادی و تجوارتی و موالی   

فقوه بورای   که  یک بخش عمدۀ   و...  در فقه  موردبحث قرار گرفته اس ؛ عالوه بر این

تنظیم  روابط انسان باخدا و ناظر به مسایل معنوی  و اخروی اس ، کوه دانوش حقووق     

 بهره اس . از آن بی

 

 گیری نتیجه

یک ارزیابی واقع بینانوه از جامعوه، عورف، اعتقوادات و ضومیر مشوترک ملوی و         

کنود، توا مکتوب     های قضایی رسمی و غیررسمی در این کشور، بوه موا کموک موی     رویه

مناسب برای این کشور را در نظر بگیوریم. عورف اجتمواع و وجودان مشوترک         حقوقی

های حقوقی ارائوه    چنین نظریه به تعبیر برخی اندیشمندان و هم«  مادۀ اجتماعی» ملی و 

شوده  در ایون    شده از سوی دانشمندان این جامعه،  تماماً حاکی از یوک  اصول پریرفتوه   

عنوان یک عرف رسومی  در   اکنون  به اسالمی همکشور دارد و آن اسالم اس . مقررات 
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 این جامعه به اجرا درآمده اس  و جزم  روابط  اجتماعی مردم گردیده اس .

بسوتگی  و تعواون و    چنین با توجه  به اهداف  یک نظام  حقوقی که  ایجاد هم هم

کند توا سیسوتمی بورای  حقووق      ها اس ، این ضرورت را ایجاب می امنی   ازجملۀ  آن

ین  کشور لحاظ  شود،  که همبستگی، رشد فرهنگی و برقراری امنیو  را بهتور بتوانود     ا

 تامین کند. 

 دهد که  امنی    تجربه یک قرن اخیر جوامع اسالمی در سراسر جهان نشان می

بستگی اجتماعی در پرتو نظوام حقووقی غیور اسوالمی در کشوورهای        پایدار و هم

های عمیوق دیون در زنودگی عملوی ایون       وجه به ریشهگردد، زیرا با ت اسالمی تأمین نمی

ثبواتی و نواامنی  و گسویختگی همبسوتگی       جوامع،  قوانین نا همساز با آن  تبدیل به بوی 

کنود توا    های  موجود و مصالح عمومی ایجاب موی  گردد. بنا بر این واقعی  اجتماعی می

رات  قورار بگیورد.   مبانی  حقوق اسالمی در این کشور مسلمان مبنای وضع قواعد و مقر

هرگاه  قانونی مورد  تأیید و تصویب قرار گیرد باید جوانب دینی  آن موردمطالعه  قورار  

 گیرد.  تا مبادا مخالف دین مقدس اسالم باشد.  

بنابراین اگر قانونی درمجموع یا قسمتی از آن یا حکمی از احکام آن، در مخالفو   

شود. و ایون عوالوه بور      تبار ساقط دانسته میبا احکام دین و معتقدات اسالم باشد، از اع

 آن اس   

های دیگر بوه   های نظام حقوقی اسالمی نیز بسان نظام که  تاکنون  ضعف و کاستی

اثبات نرسیده اس .  بنابراین تنظیم  قانون اساسوی کشوور بور اسواس اصوول  و مبوانی       

هوا اسو ،     رین  آنتو  حقوق اسالم  که عدال ، آزادی، برادری، معنوی  و برابری از مهم

 ترین عامل موفقی  رژیم  حقوقی در این کشور خواهد بود. عمده
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 مناب  و مأخذ   

 قرآن کریم –الف        

 بخش کتب : -ب        

طالب افغانستان،  افغانستان و قوانون اساسوی آینوده ، انتشوارات مرکوز جهوانی علووم         مجمع محققین و  -1

 .1382اسالمی، چاپ اول،  

 -دانش، سرور،  درآمدی بر وضع و تصوویب قوانون اساسوی جدیود افغانسوتان، انتشوارات مرکوز فرهنگوی           -2

 .1382اجتماعی سراج 

 .1389سینا،  ای تحصیالت عالی ابن دانش، سرور،  حقوق اساسی افغانستان،  انتشارات مؤسسه   -3

 .1393سعید ، گراری،  انتشارات  رسولی، محمد اشرف، اصول روش و فنون قانون  -4

 .1391رسولی، محمد اشرف، نقد و تحلیل قانون اساسی افغانستان ، انتشارات سعید، چاپ دوم،   -2

رهنمود انستیتوت ماکس پالنک برای  حقوق اساسی افغانستان، تشکیالت و اصوول دولو ، چواپ  چهوارم،       -6

1391. 

 .1392سعید  الدین، مبادی حقوق افغانستان، انتشارات عبداهلل،  نظام   -7

 .1394اصولی، زکریا،  جایگاه دین مقدس اسالم  در قوانین اساسی  افغانستان، چاپ اول،    – 8

 .1392گراری بشر از دیدگاه مراهب اسالمی، انتشارات سعید  حیدری، محمد تمیم، قانون   -9

 قمری. 1397مودودی، ابو االعلی، قانون اساسی در اسالم، ترجمۀ محمدعلی گرامی ،    -11

 بخش اسناد تقنینی   –ج 

 .1382قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان سال    – 1

 قانون اساسی  جمهوری اسالمی ایران.  – 2

 .1391مقررۀ طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی ،   – 3

 بخش مقاالت –د 

.1388، جووزا  76شوماره   دانش، سورور، شوریع  و قوانون در قوانون اساسوی افغانسوتان، مجلوه عودال ،          – 1



 

 

 

 

 

 

 

 

اصالح و "باب کلینیک صحی در مرکز  افتتاح یک

 والیت کابل "تربیت اطفال
 

 

از سوی وزیر عدلیه و  "اصالح و تربی  اطفال"باب کلینیک صحی در مرکز  یک

 .وزیر صح  عامه کشور در والی  کابل افتتاح گردید

هوای داخلوه، جلودی،     خوش ( بوده کوه شوامل ب  OPDاین کلینیک به شکل سراپا )

 گردد. وگلو، البراتوار، دواخانه و اتاق پانسمان می دندان، گوش
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هدف از ایجاد این مرکز، تداوی اطفال مظنوون، موتهم و محکووم بوه حجوز عنووان       

 گردیده اس .

هوای   گوزاری از توالش   دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه جمهوری ا.ا، ضمن سوپاس 

ولین مرکوز اصوالح و تربیو  اطفوال در خصوو       رهبری وزارت صح  عامه و مسوؤ 

 ساخ  این کلینیک، اظهار امیدواری نمود که در آینده این کلینیک توسعه یابد.

ازسویی هم وزیر صح  عامه، همکاری وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان 

سازی تعمیر این کلینیک ستایش کرده، افتتاح این کلینیوک را گوام مثبو      را جه  فراهم

 ر تامین صح  اطفال عنوان کرد.د

گی بهتر به نیازهوای ایون مرکوز، نیوز      در کنار این، وزارت صح  عامه برای رسیده

 تعهد سپرد.

های مختلف این کلینیوک و تجهیوزات آن    در پایان این محفل، وزیر عدلیه از بخش

 .دیدن نمود و برای مسؤولین آن هدایات الزم صورت گرف 
 

 

 

 تمنبع:  آمری  مطبوعا



 

 

 

 

 

 

 

 مبارزه با فساد اداری  هکمیتبرگزاری جلسۀ 

 وزارت عدلیه

 

 1397دلو  8

کمیتۀ مبارزه با فساد اداری وزارت عدلیه، به ریاس  جاللتمآب دکتور عبدالبصویر   

پالن تطبیقی مبارزه با فسواد  »انور وزیر عدلیه، نشستی را به منظور بررسی پیش نویس 

 .برگزار کرد« 1398اداری برای سال 

در این نشس ، پیش نویس پالن تطبیقی مبارزه علیوه فسواد اداری از سووی ایون     

کش گردید. پس از بحث و گفتگو در این زمینه، وزیر  کمیته به وزیر عدلیه کشور پیش
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هوای   عدلیه برای انکشاف و تطبیق هر چه بهتر این پیش نویس، به این کمیتوه، هودای   

 الزم داد.

پالن وزارت عدلیه که سکرتری  ایون کمیتوه را بوه    از سویی هم رییس پالیسی و 

کواری   عهده دارد؛ پنج شاخ  جدید را نیز در راسوتای مبوازه بوا فسواد اداری بوا هوم      

 این وزارت نمود. 1398های پالن کاری سال  اعضای این کمیته شامل اولوی 

حقوقی،  -گراری و تحقیقات علمی این کمیته شامل رؤسای انستیتیوت امور قانون

هوای   یاس  عمومی قضایای دول ، ریاس  عمومی حقوق، ریاس  عمومی مساعدتر

هوا واحوزاب    حقوقی، ریاس  تفتیش داخلی، ریاس  انسجام، بررسی و ثب  جمعیو  

سیاسی و ریاسو  پالیسوی و پوالن بوا حضورداشو  جامعوه مودنی )اداره دیوده بوان          

کشوور آلموان   هوای   ( و دفتور همکواری  JSSPشفافی (، دفتر حمای  سکتور عودلی ) 

(GIZمی ) .باشد 

 

 

منبع:  آمری  مطبوعات



 

 

 

 

 

 

 

وزیر عدلیه با رییس عمومی سازمان  یدیدار و گفتگو

 (IOM) المللی مهاجرت بین

 

 

 1397دلو  3

جاللتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و رییس کمیسیون عالی مبوارزه بوا   

( در IOMالمللی مهواجرت )  زمان بینقاچاق انسان با لورینس هارت، رییس عمومی سا

 دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.
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های کاری در خصوو  مبوارزه بوا قاچواق      رف  در این دیدار، دو طرف روی پیش

دهی مبارزه با این پدیده در همکاری با نهادهای کمک کننده  های آگاهی انسان و نشس 

 تاکید کردند.

های مبارزه  ها و فرص  ها، چالش دوختهساختن ان در کنار این، دوطرف برای شریک

المدت آینده، بلند بردن ظرفیو  کمیسویون مبوارزه بوا      های طویل با قاچاق انسان، برنامه

 قاچاق انسان نیز تاکید کردند.

هوای   ( بور همکواری  IOMالمللی مهاجرت ) در پایان این دیدار، رییس سازمان بین

 بیشتر، با وزارت عدلیه تاکید کرد.

 
 

 آمری  مطبوعاتمنبع:  


