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خربه در فرهنگ معین به معنای 
اگاه    ، دانسنت حقیقت و کنه چیزی را 
و دانا، گویند و در اصطالح کلمه خربه،  
پسند و آنچه مورد تائید اهل فن باشد. 
اهل  حقوقی  اصطالحات  قاموس  ودر 

خربه ذیالً بیان گردیده است:
موضوعات  در  که  کسی  خربه،  )اهل 
برخوردار  الزمه  وتجربه  علم  از  معین 
بوده ونظر او به سببی از اسباب حکم 
یک  در  اشخاصیکه  یا  شود.  پنداشته 
ویا  حرفه  اساس  به  مشخص  موضوع 
مسلک وتخصص حایز معلومات کافی 

باشد.( 
می  شناس  کار  معنای  خربه؛به  اهل 
اند  اشخاص مسلکی وفنی  یعنی  باشد 
که در رشته های معین دارای تخصص 
وهر  باشند  می  مسلکی  ومعلومات 
زمانی که نزد مراجع عدلی وقضایی در 
رابطه به تثبیت وتشخیص قضیه معین 
شود  پیدا  وشبه  شک  خاص  مورد  یا 
وایجاب مطالعه وابراز نظر تخصصی را 
اهل خربه می فرستند.  به  را  مناید، آن 
به هر اندازه که قضیه مغلق وپیچیده 
باشد به هامن اندازه نیاز به نظر فنی 
احساس  بیشرت  خربه  اهل  ومسلکی 
قضیه  مکنونات  شگافنت  ودر  گردیده 

دارای اثر مهم وعمده می باشد.
با در نظر داشت این که در حال حارض 
است  وتکامل  پیرشفت  سوی  به  علم 
به وجود آمده  وصد ها رشته مسلکی 
وگسرتش  توسعه  حال  در  هم  وهنوز 
مسلکی  و  فنی  نظریات  باشد،  می 
رسیدن  در  تواند  می  شناسان  کار  این 
یا  سارنوال  عدالت  وتامین  حقیقت  به 
قاضی را کمک ومساعدت مناید. از این 
موضوعات  چنین  ساخنت  راجع  لحاظ 
فنی ومسلکی به اهل خربه، امر رضور 

دانسته می شود.
   یکی از وسایل ومدارکی که در قانون 
اجراات جزایی منحیث ادله اثبات جرم 
است،  قرارگرفته  وپذیرش  تاکید  مورد 
کارشناسانی  یا  خربه  اهل  موضوع 
های  روش  از  استفاده  با  که  است 
مورد  در  وتجربی  تحقیقی   ، علمی 
می  ونظر  رأی  ابراز  موضوع   واقعیت 
شد  گفته  که  هامنگونه  کار  ان  منایند 
گیرد  می  صورت  کارشناسان  طرف  از 
اند   اشخاصی  واقع  در  وکارشناسان   .
تخصص  مسلکی،  دانش  به  نظر  که 
دارند،  خاص  امور  در  که  اطالعاتی  و 
قضأت  ویژه  وبه  څارنواالن  توانند  می 
محاکم را در رسیدن به واقیعت قضیه 

کمک و یاری منایند.
نسبت  به  قاضی  یا  څارنوال  گاه  هر 
پیچیدگی قضیه نتواند در مورد تصمیم 
توانند قضیه را جهت  اتخاذ مناید، می 
منایند  ارجاع  خربه  اهل  به  نظر  ابراز 
تا صحت و سقم آن به درستی تثبیت 
گردد. بنابر آن رجوع به نظر اهل خربه 
در صورتی مطرح بحث قرار می گیرد 
و  علمی  به  نظر  نتواند  محکمه  که 
به  رابطه  در  موضوع،  بودن  تخصصی 
آن تصمیم اتخاذ کند و ناچار آن را به 
می  ارجاع  شناسانی  کار  یا  شناس  کار 
دارد که در این مورد از علم و تخصص 
مثالً:  باشند.  می  خوردار  بر  کافی 
یک  تزویر  بر  مبنی  ادعای  صورت  در 
و  سال  خورد  یک  سن  دانسنت  یا  سند 
یا معاینۀ طبی شخص که احتامل قتل 
وی موجود باشد، تثبیت اندازۀ خسارت 

وارده و ده هامورد دیگر.

فقــر و تنگدســتی، رســم و رواج ناپســند اجتامعــی، 
ــد  ــرم، از دی ــت از ج ــگ معافی ــۀ فرهن ــی و ادام ناامن
ــل  ــتان، دالی ــرش افغانس ــوق ب ــتقل حق ــیون مس کمیس
ــن در  ــر س ــاری و زی ــای اجب ــش ازدواج ه ــدۀ افزای عم

می باشــد. افغانســتان 
مناینــدۀ صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل متحــد در 
ــت از دخــرتان،  ــت دول ــر حامی ــد ب ــا تاکی افغانســتان ب
هشــدار می دهــد کــه ادامــۀ ازدواج زیرســن منجــر بــه 
تــداوم فقــر، نابرابــری هــای جنســیتی و ســایر مشــکالت 

ــه شــود. ــو آن گرفت ــد جل می شــود و بای
افــزون بــر ایــن، دسرتســی ناکافــی بــه آمــوزش، خدمــات 
جملــه  از  اجتامعــی  دیگــر  چالش هــای  و  صحــی 
ــرا راه  ــه  ف ــه مشــکالت اســت ک ــان آزاری از جمل خیاب

ــرار دارد. ــتان ق ــرتان در افغانس دخ
و  زنــان  اســت  داده  گــزارش  متحــد  ملــل  ســازمان 
ــت افغانســتان  ــا آنکــه نصــف جمعی ــان ب دخــرتان افغ
ــان در ادارات  ــا ۱۷ درصــد آن ــد، تنه را تشــکیل می دهن

ــد. ــهم دارن ــی س دولت
ــه آمــوزش مشــکل دیگــر دخــرتان  دسرتســی محــدود ب
در افغانســتان اســت. هــم اکنــون ســه میلیــون و ۵۰۰ 
ــه  ــتان ب ــرتان –در افغانس ــاً دخ ــودک – عمدت ــزار ک ه

ــد.  ــام آموزشــی دسرتســی ندارن نظ
از  بــرش  بــان حقــوق  دیــده  املللــی  بیــن  ســازمان 
کشــورهای جهــان خواســته اســت تــا مقابلــه بــا ازدواج 
دخــرتان زیــر ســن قانونــی را در اولویــت سیاســت هــای 

ــد. ــرار دهن خــود ق
ــگام  ــه ازدواج زود هن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازمان ب ــن س ای
ــی  ــاز م ــل ب ــه تحصی ــا را از ادام ــوال آنه ــرتان معم دخ
ــی دهــد،  ــرار م دارد و در معــرض خشــونت همــر ق
ــی ازدواج را  ــا ســن قانون از کشــورها خواســته اســت ت
ــه  ــد ک ــع کنن ــی وض ــرار داده و قوانین ــال ق ــده س هج

براســاس آن، وادارکننــدگان دخــرتان کــم ســن و ســال بــه 
ــوند. ــازات ش ــگام، مج ازدواج زودهن

آســیبهای روحــی و فزیکــی ازدواجهــای زیــر ســن را منی 
ــده  ــی زن نادی ــی و اجتامع ــی خصوص ــوان  در زندگ ت
ــروم  ــامنی ، مح ــی ، جس ــای عصب ــرا بیامریه ــت زی گرف
شــدن از ادامــه تحصیــل، بلنــد رفــنت آمــار خشــونت در 
ــه پیامدهــای  ــزان طــالق از جمل ــواده ، افزایــش می خان
ناگــوار ازدواجهــای زیــر ســن اســت . کــه بایــد والدیــن 
و دولــت در ایــن زمینــه مســوولیت خــود را درک منــوده 
تــا از پیامدهــای ناگــوار آن در خانــواده و اجتــامع 

ــد. ــری منای جلوگی
تقریبــا متامــی کشــورها حــد اقــل ســن مناســب ازدواج 
دخــرتان و پــران را تعییــن کــرده انــد کــه اغلــب بیــن 
ــورها  ــی کش ــه برخ ــد  و البت ــی باش ــال م ــا 2۰ س ۱6 ت
ــن  ــالگی را تعیی ــا 24 س ــال ت ــرت از ان مث ــا بیش ــرت ی کم

کــرده انــد .
بد دادن زن:

بــد دادن از جملــه عــرف و عــادات ناپســند اســت کــه 
ــر در  ــرف دیگ ــوده و از ط ــالم ب ــت اس ــض رشیع مناق

ــا قانــون نیــز مــی باشــد. تضــاد ب
شــیوه عملــی و اجــرای ایــن رســم طــوری اســت کــه بــه 
منظــور حــل و فصــل نــزاع میــان دو قــوم و یــا دو قبیلــه 
و حتــی دو فامیــل دخــرتی را از طــرف متجــاوز و جانــی 
تســلیم فامیــل متــرر و یــا مجنــی علیــه مــی منایــد بــه 
ــل  ــدر مرتکــب قت ــا پ ــرادر و ی ــال هــر گاه ب ــوان مث عن
ــاملت  ــل مس ــل و فص ــرای ح ــی ب ــه ای قوم ــردد جرگ گ
ــا خواهــر  ــا دخــرت ی ــن دو طــرف غالب ــه بی ــز منازع آمی
بــه  مقتــول  فامیــل  اعضــای  از  یکــی  بــه  را  قاتــل 
همــری مــی دهنــد. بــد دادن دخــرتان در افغانســتان 
مبــدل بــه عــرف و عــادات گردیــده و بــه شــکل اجبــاری 
ــاالی دخــرتان بــدون در نظــر داشــت ســن موقعیــت  ب

اجتامعــی  و رضایــت انهــا تحمیــل گردیــده کــه موجــب 
ایجــاد اثــار و نتایــج ســوء و زیانبــار مــی گــردد.

مــاده 2۵ قانــون منــع خشــونت علیــه زن در مــورد 
ــال رصاحــت دارد:  ــد دادن ذی مجــازات مرتکــب جــرم ب
)۱(شــخصی کــه زن را بــه نــام بــد دادن بــه نــکاح بدهد 
یــا بگیــرد مرتکــب حســب احــوال بــه حبــس طویــل کــه 

از ده ســال بیشــرت نباشــد محکــوم مــی گردد.
ــاده اشــخاص  ــن م ــره )۱( ای ــدرج فق ــت من )2( در حال
ــک  ــر ی ــد( ه ــح و عاق ــل، مصل ــاهد، وکی ــل )ش ذیدخ
ــد  ــوم و عق ــط محک ــس متوس ــه حب ــوال ب ــب اح حس
ــق  ــده مطاب ــد داده ش ــه زن ب ــورت مطالب ــکاح در ص ن

ــردد. ــی گ ــخ م ــون فس ــکام قان اح
 مــوارد گوناگــون از قبیــل قتــل ، فــرار از منــزل و غیــره 
ــد دادن دخــرتان مــی گــردد و  ــه ب اســت کــه  منجــر ب

ذیــال بــه آن اشــاره مــی کنیــم.
قتل:

در اثــر قتــل ارتــکاب یافتــه توســط  یــک  تــن از اعضــای 
فامیــل شــان ماننــد پــدر، بــرادر و ... بــد داده مــی شــود 
ــا در  ــم و جزاه ــودن جرای ــخصی ب ــل ش ــد اص ــر چن ه
رشیعــت اســالم و قوانیــن کشــور پذیــر فتــه شــده اســت 
ولــی در بســیاری نقــاط کشــور در بــدل قتــل ارتــکاب 
یافتــه توســط بــرادر یــا پــدر خواهــر قاتــل بــرای فامیــل 
مقتــول بــه بــد داده مــی شــود در ارتبــاط قضایــای قتــل 
ــه  ــد دادن را ب ــزرگان محــل ب اکــرا ریــش ســفیدان و ب
ــز منازعــه  حیــث وســیله ای حــل وفصــل مســاملت امی
ــوره  ــد )ج( درس ــه خداون ــد. در حالیک ــی مناین ــی م تلق
ــده  ــر دارن ــچ ب ــردارد هی ــی ب ــد :» من ــی فرمای ارساء  م

بــار دیگــری را «
ــح  ــاره ترصی ــی در ب ــون اساس ــاده 26 قان ــان م همچن
میــد ارد :» جــرم  عمــل شــخصی اســت تعقیــب ، 
ــه  ــر او ب ــق جــزا ب ــم و تطبی ــف مته ــا توقی ــاری ی گرفت

ــد.« ــی کن ــت من ــری رسای ــخص دیگ ش
فرار از منزل:

فــرار از منــزل یکــی از وقایــع اســت کــه غالبــا منتهــی 
بــه بــد دادن دخــرتان مــی گــردد فــرار دخــرت از منــزل 
ــی  ــی م ــل وی تلق ــت فامی ــک حرم ــه ای هت ــه مثاب ب
ــرار دخــرتان از  ــال ف ــا در قب ــه غالب ــردد . از انجایک گ
منــزل بــه شــکلی از اشــکال مــردی ذیدخــل مــی باشــد 
ایــن عمــل موجــب ایجــاد عــداوت میــان خانــواده 
ــل  ــان فامی ــداوت می ــع ع ــت رف ــردد و جه ــی گ ــا م ه
هــای ذیدخــل، بــزرگان محــل تشــکیل جلســه داده 
ــت  ــرده اس ــرار ک ــرت ف ــا دخ ــه ب ــری را ک ــر پ و خواه
بــه فامیــل دخــرتی کــه بــا پــر فــرار کــرده اســت بــه 
ــد  ــان ب ــد قربانی ــدود ۱۵ در ص ــد در ح ــی دهن ــد م ب
در تحقیقــات انجــام شــده توســط نهــاد تحقیقاتــی 
حقــوق زنــان و اطفــال عبــارت از دخرتانــی بــوده انــد 
کــه دراثــر فــرار دادن  دخــرت بوســیله بــرادر شــان بــد 

ــد. ــده ان داده ش
ــه  ــه در ن ــد دادن" ک ــورد "ب ــازه در م ــق ت ــک تحقی ی
نشــان  اســت،  شــده  انجــام  افغانســتان  ولســوالی 
اســت.  یافتــه  کاهــش  پدیــده  ایــن  کــه  می دهــد 
یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان مــی  دهــد کــه دخــرتان 
خردســال بــرای پرانــی بــه "بــد" داده شــده کــه قبــال 

کرده انــد. ازدواج 
ایــن تحقیــق توســط موسســه ابتــکار آزاد و مدنــی 
بــرای صلــح انجــام شــده و در ایــن تحقیــق، بیــش 
ــوال ها در  ــه س ــرده و ب ــت ک ــر رشک ــزار نف ــک ه از ی
مــورد "بــد دادن"، پاســخ داده انــد. موسســه ای کــه ایــن 
تحقیــق را انجــام داده، آمــار و ارقــام مشــخصی در 
مــورد بــد دادن نــدارد، امــا اشــرتاک کننــدگان تحقیــق 
گفته انــد کــه ایــن رســم نســبت بــه ســال های گذشــته 

ــب کمــرت شــده اســت. ــه مرات ب

ــی لت و د ی  ــا نه گا ر ا لیت  ــؤ مس و  نت  ــو خش ــع  من ن  ــو ن قا
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حبیبیه عالی  درلیسه  حقوقی  دهی  آگاهی  برنامه  تطبیق 
اعضــای مبلغیــن ســاحوی ریاســت عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی 
وزارت عدلیــه  بــرای بیــش از)3۵۰( تــن ازشــاگردان لیســه عالــی 
حبیبیــه کــه شــامل صنــوف دوازدهــم میشــدند، دربــاره حقــوق اساســی 
ووجایــب اتبــاع آگاهــی ارائــه منودنــد. موضوعــات را کــه روی آن بحــث 

ــد. عبارتنــد از: کردن
ــه وثیقــه ملــی،  ــه مثاب ــاع، ایــن قانــون ب حقــوق اساســی ووجایــب اتب
ــق  ــی، تحق ــدت مل ــم وح ــالم، تحکی ــن اس ــن مبی ــکام دی ــت اح بارعای
ــادی،  ــی اقتص ــاه همگان ــی، رف ــه مدن ــی، اعامرجامع ــداف دموکراس اه
اجتامعــی، سیاســی وفرهنگــی مشــعل راه دولــت ومــردم کشــور 
ــن  ــتان ناُمی ــت افغانس ــن مل ــرادری را بی ــری وب ــح، براب ــده؛ صل گردی
ــه اصــول،  ــن کلی ــده ومبی ــن کنن ــون تعیی ــن قان ــان ای ــد. وهمچن مینامی
موازیــن وخطــوط اساســی فعالیــت هــای دولــت، قــوای ثالثــه، نوعیــت 
رژیــم سیاســی، ارگانهــای ســازنده دولــت وحکومــت وهمچنــان حقــوق 
ــک  ــث ی ــه ومنحی ــال آن بصــورت کل دربرگرفت ــاع را درقب ــب اتب ووجای
دســتورکلی والــزآم آور بــرای دولــت، اتبــاع، اجتامعــات سیاســی، 
اقتصــادی، اجتامعــی وفرهنگــی مــی باشــد. " واژه" اساســی " یــک 
ــی  ــه اساس ــد )ی( کلم ــداب را گوین ــت ته ــوده ودرلغ ــی ب ــه عرب کلم
ــی  ــون م ــا قان ــوق ی ــه حق ــبت ب ــاس را نس ــه اس ــوده ک ــبتی ب )ی( نس
دهــد ماننــد اینکــه مــی گوئیــم حقــوق  اساســی ویــا قانــون اساســی، 
پــس اساســی یعنــی بنیــادی واولیــه باشــد فلهــذا حقــوق اساســی 
عبــارت ازامتیــاز، ســلطه ویــا صالحیــت هــای قانونــی وطبیعــی اســت 
ــرای افــراد جامعــه پیشــبینی  کــه بصــورت فــرشده درقانــون اساســی ب
ــوق  ــن حق ــا میباشــد ای ــت آنه ــه رعای ــف ب ــت مکل شــده اســت ودول
ــی  ــون اساس ــه قان ــوده ک ــاع ب ــی اتب ــی وسیاس ــوق اجتامع ــامل حق ش
ــاوات  ــورداری ازمس ــق برخ ــد ح ــردازد، مانن ــی پ ــان آن م ــه رشح وبی ب
وعــدم تبعیــض، حــق زندگــی، حــق داشــنت آزادی بیــان، حــق کرامــت 
انســانی، حــق برائــت ذمــه، حــق داشــنت وکیــل مدافــع، حــق انتخــاب 
کــردن وانتخــاب شــدن وغیــره کــه متــام ایــن حقــوق بــه مثابــه حقــوق 
بنیــادی انســان بــه شــامرمی رود، پــس ایــن حقــوق را ازدولحــاظ 
اساســی نامیــده میتوانیــم، یــک ایــن کــه ایــن حقــوق درقانــون اساســی 
ذکراســت. ودیگراینکــه بــرای هرتبعــه منحیــث انســان اعطــا شــده کــه 
مســتلزم وی بــوده هیچــگاه از اوانفــکاک نــی یابــد، بــه عبــاره دیگــر" 
حقــوق اساســی مجموعــه ازاصــول وقواعــدی اســت کــه روابــط دولــت 
را بامــردم ومــردم را بــه دولــت وهمچنــان قــوای ثالثــه دولتــی )مقننــه، 
ــف،  ــدود وظای ــا یکدیگروح ــوای مذبورب ــاط ق ــه ( ارتب ــه، وقضای مجری
صالحیــت ومســئولیت هریــک توســط قانــون اساســی معیــن ومشــخص 

مــی گــردد.
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در واقع اهل خربه نه از طریق 
حواس خود، بلکه با استفاده از روشهای 
علمی، استنتاج عقلی و مدارک، عالیم 
و نشانه ها، نظر تخصصی خود راابراز 
می مناید. از آن جاکه کاربرد این شیوه 
بنا  قانونی  ضوابط  و  رشایط  برعایت 
یک  عنوان  به  رو  این  از  است،  یافته 

اماره  قانونی مورد قبول می باشد.
این عالیم ونشانه ها دروغ منی گویند 
این  زبان  کارشناس؛  یا  خربه  اهل  و 
نشانه ها محسوب می شود.در صورت 
اهل  نادرست  گزارش  وارایه  تخلف 
جزا  کود   4۷2 ماده  بنابرحکم  خربه 
محکوم به جزا می گردد که ذیالًاشعار 

می دارد:
 ")۱( هرگاه اهل خربه مؤظف، گزارش 
حقایق  با  تناقض  در  را  خود  نظر  یا 
تا  متوسط  حبس  به  کند،  ارایه  قضیه 

سه سال ، محکوم می گردد.
 )2( هرگاه مرتجم مؤظف، اظهارات یا 
اسناد مربوط به قضیه را خالف حقایق 
فقره  مندرج  مجازات  به  کند،  ترجمه 

)۱( این ماده محکوم می گردد.
)3(هرگاه اعامل مندرج فقره های )۱-

از  شخص  فرار  به  منجر  ماده  این   )2
تعقیب عدلی ویا عدم تطبیق  عدالت 
حبس  اکر  حد  به  مرتکب  گردد، 

متوسط، محکوم می گردد."
اجراات  قانون   44 ماده  استیناد  به 
واستفاده  خربه  اهل  تعین  در  جزایی 
که  باشد  می  نیاز  زمانی  وی  نظر  از 
قضیه  در  نتواند  قاضی  یا  څارنوال 
تصمیم  و مسلکی  نظرفنی  اخذ  بدون 
ادلۀ  و  اسناد  گاه  هر  مناید.  اتخاذ 
اثبات  برای  قرائن(   ( ارائه شده  مادی 
ایجاب  آن  مرتکب  شناخت  و  قضیه 
را  فنی  و  تخصصی  مسلکی،  ارزیابی 
څارنوالی  قضأئی،  ضبط  مامور  مناید، 
خود  تجویز  به  توانند  می  محکمه  و 
قضیه  طرفین  خواست  در  اثر  به  یا 
به  رسیدن  و  احوال  تثبیت  منظور  به 
زمینه  در  را  خربه  اهل  نظر  حقیقت، 

مطالبه منایند.
و  څارنوالی  قضأئی،  ضبط  مامور 
خود  تقاضای  در  توانند  می  محکمه 
سایر  و  تحقیقات  انواع  خربه،  اهل  از 
مطالب و معلومات الزم را به وضاحت 

بیان کنند.
عالوه  توانند  می  محکمه  و  څارنوالی 
محکمه  در  آنها  نام  که  خربه  اهل  بر 
که  را  دیگر  اشخاص  نظر  است،  ثبت 
مورد  شان  تجربۀ  و  دانش  تخصص، 
مطالبه  باشد،  داشته  قرار  آنها  اعتامد 

منایند. 
مسله مهم  دیگراینکه اهل خربه باید 
در رابطه به موضوعی که از آنها نظر 
مسلکی و فنی خواسته می شود، نظر 
خود را به شکل رصیح و واضح تحریر 
منایند. از واژه هایی استفاده نکنند که 
شک و تردید را خلق مناید. زیرا آن چه 
را اهل خربه نظر می دهند متکی به 
علم و فن و آزمایشات دقیق است که 
و  نادرست  احتامالت  و  دروغ  آن  در 
جود نداشته باشد.در غیر مطابق حکم 
ماده 4۵ قانون اجراات جزایی که ذیالً 
بیان می دارد : "هر گاه معلومات ارائه 
شدۀ اهل خربه نامکمل یا مبهم ثابت 
یا  څارنوالی  قناعت  طرف  یا  و  گردد 
قاضی قرار نگیرد، نظر اهل خربه دیگر 

مطالبه می گردد."
در  کود جزاء  ماده 4۷۵   طبق حکم  
خربه  اهل  سوگند  از  استنکاف  مورد 
شاهد  "هرگاه  که:  دارد  می  بیان  ذیالً 
اظهار  مبنظور  ترجامن  یا  خربه  اهل   ،
از طرف قاضی خواسته شود  حقیقت 
از سوگند  وبدون عذر رشعی وقانونی 
نقدی  جزای  به  ورزد،  امتناع  قانونی 
از بیست هزار تا شصت هزار افغانی، 

محکوم می گردد."

خدیجه امیری یکی از اعضای موسسه ابتکار آزاد و 
مدنی برای صلح روز یک شنبه 6 ثور ۱394 در یک 
کنفرانس خربی در کابل گفت: "یگانه عامل کاهش 
آگاهی  بلند رفنت سطح  تربیه و  تعلیم و  بد دادن، 
مردم است، زیرا مردم آگاهی بیشرت یافته و می دانند 

که بد دادن غیرقانونی است."
"بد  که  آن  با  گویند  می   موسسه  این  مسووالن 
دادن" کاهش یافته اما هنوز این رسم در بین مردم 
رواج دارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که 

دخرتان زیر سن قربانی این رسم می شود.
دادن"  "بد  رسم  کردند،  تاکید  موسسه  این  اعضای 
در  نقشی  که هیچ  قربانی می  کند  که  را  دخرتانی 
جرمی  خاطر  به  اما  نیستند  مجرم  و  ندارند  قضایا 
که دیگران انجام داده اند، دخرتان قربانی می شوند.

خانم امیری گفت موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای 
صلح در کنار تحقیق، مردم به خصوص زنان را نسبت 
به رسم بد دادن آگاهی داده اند: "فرهنگ اعرتاض 
برای زنان در برابر رسم "بد دادن" برای زنان آموزش 
داده شده است. برای آن ها تفهیم شده که براساس 
قوانین و ارزش های دینی زنان هیچ مکلفیتی برای 

پذیرش این رسم ندارند."
نهادهای  که  نشان می دهد  تحقیق  این  یافته های 
رسمی عدلی و قضایی در چنین فیصله  هایی نقش 
که  می  کنند  نهادها کوشش  این  زیرا  دارند  کمرتی 
این قضایا را به شورا های محلی و غیررسمی محول 

کنند.
قضایای  وقتی  می  گویند  موسسه  این  مسئوالن 
و  متنفذین  از  متشکل  که  به شوراهای محلی  قتل 
فیصله می  آن ها  است، محول می شود،  امامان  مال 
 کنند که برای خاموش کردن قضیه میان دو طرف، 
کرد  تاکید  موسسه  این  شود.  داده  "بد"  به  دخرتی 
کردن  قربانی  بجای  ها  مالامام   و  موسفیدان  که 
دخرتان، برای کاهش "بد دادن"  باید با این پدیده 
شوم  مقابله  منوده و راه های بیرون رفت از این 

معضل را در یابند.
خدیجه امیری گفت: "نتایج تحقیقات نشان می دهد 
را  مساجد  در  امامت  مسئولیت  که  آنانی  باالخص 
دارند، می  توانند برای کاهش رسم بد دادن مبارزه 
کنند و با پند و اندرز مردم را تشویق کنند که دیگر 

این رسم را تکرار نکنند."
خرید و فروش دخرتان به بهانه ازدواج:

در قران کریم معامله و خرید و فروش زنان را منع 
آیه  النساء  در سوره  مثال  به طور  است  داده  قرار 
۱9 خداوند متعال می فرماید:” ای کسانی که ایامن 
اکراه  به  را  زنان  که  نیست  برای شام حالل  اوردید 
ارث برید مگر انکه مرتکب زشتکاری شوند و با آنها 

بشایستگی رفتار کنید..."
فروش و یا خریداری زن به منظور یا بهانه ازدواج 
نظر  در  با  زن  زیرا  عمل جرمی شمرده می  شود. 
سوره  در  آدم  بنی  لقدکرامنا  و  رشیفه  آیه  داشت 
ارساء آیه ۷۰ خداوند )ج(می فرماید: و به راستی ما 

فرزندان آدم را گرامی داشتیم. 
در کلمه انسان اگر تعمق صورت بگیرد بر زن و مرد 
انسان را ارشف  اطالق می شود و زمانیکه خداوند 
مباهات  انسان   منودن  خلق  با  و  افرید  مخلوقات 

منود و وی را مسجود مالیک قرار داد.
زن  جنس  عنوان  به  انسان  با  که  ندارد  جواز  پس 
رفتار شده و مورد خرید و  مال  یا  و  متاع  منحیث 
ناپسند  و  زشت  واقعا  گیرد.  قرار  معامله  و  فروش 
است توهین انسان که خداوند اور ا گرامی داشته 

است. 
ولی متاسفانه در برخی از نقاط کشور ما مشاهده 
می شود که زنان به فروش می رود طی تحقیقات 
که انجام شده است مدافعین حقوق برش در والیت 
از  افغانستان  تشویش خویش را  ننگرهار در رشق 
مناطق  در  زنها  فروش  و  خرید  رواج  و  رسم  نوع 
رشقی افغانستان ابراز منوده اند. مطابق به گزارشات 
و  خویشاوندان  توسط  زنان  مناطق  این  در  آنها 
شوهران شان به فروش رسانیده میشوند. حتی زنان 
و  خویشاوندان  توسط  اند  منوده  ازدواج  قبأل  که 

شوهران شان به فروش میرسند.
بی بی زیور یکی از قربانیان این رسم و رواج بوده 
وخجالت  رشم  احساس  خویش   داستان  بیان  از  و 
شینوار  قریه  گان  باشنده  از  زیور  بی  بی  مینامید. 
رسیده  فروش  به  دومش  شوهر  توسط  که  میباشد 

بود.
بی بی زیور میگوید که وی از شوهر اولی اش سه 
برادر شوهرش  با  از  مرگ وی  بعد  طفل داشت و 
مطابق به رسم ورواج عروسی منود و شوهر دومی 
اش وی را به یک مرد پاکستانی در آن طرف رسحد 
به  وی  که  وقتی  میگوید  وی  رسانید.  فروش  به 
فروش رسیده بود 4۰ سال عمر داشت و در مقابل 
بود.  رسیده  فروش  به  پاکستانی  کلدار   ۱2۰۰۰۰
مناطق رشقی  در  رایج  پول  تقریبأ  پاکستانی  کلدار 
افغانستان میباشد که مطابق به نرخ تبادله ی امروز 
۱2۰۰۰۰کلدار پاکستانی تقریبأ ۱3۰۰ دالر امریکایی 

میگردد.
را  وی  که  پاکستانی  مرد  میگوید  زیور  بی  بی 
از مناطق دور دست  بود در یکی  خریداری منوده 
پاکستان زنده گی مینمود و برای وی ممکن نبود که 
با وی  دوباره به قریه اش برگردد و ناچار ۱۷ سال 
زنده گی منود و وقتی که وی پیر و ساملند گردید از 
طرف شوهرش یعنی مرد که وی را خریداری منوده 
ندارم  روی  من  که  میگوید  او  حاال  شد.  رانده  بود 
که دوباره به قریه و پیش خویشاوندانم برگردم زیرا 

برای  آور  نام رشم  یک  این  و  ام  شده  فروخته  من 
من است.

ننگرهار  والیت  زنان  امور  رییسه  عمرانی  انیسه 
با ۵ قضیه  اول سال جاری  میگوید که وی در ربع 
مشابه روبرو شده است و در حدود 4۰ شکایت در 

این زمینه دریافت منوده است.
وی میگوید ” چند روز قبل ما به قضیه ی برخوردیم 
آوری  بخاطر جمع  که یک زن جوان عروسی شده 
زن  این  و  بود  رفته  خانه  از  بیرون  سوخت  چوب 
در حال جمع آوری چوب بوده که برادرش نزد وی 
آمده و برایش خرب میدهد که او را فروخته است و 
او باید با کسی که وی را خریداری منوده برود. این 
زن عذر والتامس مینامید  تا وی را بگذارد که یکبار 
به خانه رفته و به طفلش شیر بدهد اما برادرش به 
وی میگوید که تو برای اینکار وقت نداری تو یکجا با 
چوب های که جمع آوری کرده ات فروخته شده ای.

حقوق  مستقل  کمیسیون  مسوول  بیدار  الله  رفیع 
برش دروالیت ننگرهار میگوید ” اینکار یک فاجعه 
بزرگ برای آن عده از  اطفال است که  بعد از فروش 

زنان با فامیل پدر شان باقی میامنند.
فروش  به  دور  جاهای  به  زنان  زیور  بی  بی  مانند 
میرسند و برای آنها نا ممکن میباشد که دوباره به 
دربین  ها  قیمت  برگردند.  شان  ی  کاشانه  و  خانه 
۵۰۰۰۰کلدار پاکستانی الی 3۰۰۰۰۰کلدار پاکستانی 
یعنی از ۵3۰ تا 32۰۰ دالر امریکایی معامله میشوند.

ننگرهار  والیت   در  افغان  زنان  فروش  و  خرید 
افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده است و در 

هر روز دو زن در این منطقه به فروش می رسد.
خشوت  منع  قانون   24 ماده  رصاحت  به  توجه  با 
علیه زن ،باید یادآور شویم که مرتکبین این عمل هر 
که باشد بوسیله حکم این ماده مجازات می شود :" 
شخصی که زن را به منظور یا بهانه ازدواج به فروش 
مناید،حسب  انها وساطت  در  یا  یا خریداری  رساند 
نباشد  بیشرت  از ده سال  که  به حبس طویل  احوال 

محکوم می گردد.
خشونت های جنسیتی:

تجاوز جنسی: 
منع  قانون   )  3  ( ماده   3 فقره  در  جنسی  تجاوز 

خشونت علیه زن چنین تعریف شده است:
با اجبار  با زن بالغ توام  یا لواط  " ارتکاب فعل زنا 
واکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ ویا تجاوز برعفت 

وناموس زن است ."
دیدگاه  از  تجاوز جنسی  به  رابطه   در  ازینکه  قبل 
قانون منع خشونت علیه زن بحث را ادامه دهیم. 
الزم است تا فرق که بین زنا وتجاوز جنسی وجود 
دیدگاه   از  آنهارا  مجازات  بعدآ  منوده  رشح   دارد 
زن  علیه  خشونت  منع  جزاءوقانون  کود  رشیعت، 

خواهیم دید. 
1 -  جرم زنا:

تعریف جرم زنا ازنظرفقه حنفی:
از دیدگاه مذهب حنفی )ح( زناعبارت است از عمل 
یا شبه  نکاح  رابطه  بین شان  که  وزنی  مرد  جنسی 
آن موجود نباشد. )رشح فتح القدیر  ج – 4 – ص   

. (۱38
مجازات رشعی جرم زنا:

در جرم زنا دو حالت مد نظر گرفته میشود. 
اول:شخصیکه محصین)متأهل( می باشد. 
دوم:  شخص غیر محصین )مجرد ( است.

رشط احصان:
باساس  که  توانیم  گفته می  را  -  محصین کسی   ۱
ازدواج صحیح با زوجه خویش بالفعل عمل جنسی 

را انجام داده باشد.
2 -  شخص عاقل وبالغ باشد.

3 -  مسلامن باشد.
4 -  عفیف باشد یعنی بزنا مشهور  نشده باشد.

هرگاه شخص با موجودیت رشایط فوق ، زنا مناید و 
زنا او توسط چهار نفر شاهد عاقل، بالغ ومسلامن 
وعادل که عمل زنا را به متام معنی به چشم خود 
سورمه  مانند   ) املکحلة  فی  )کااملیل  باشد.  دیده 

چوب در سورمه دان، مجازات آن سنگسار است.
الله  کالم  هدایت  مطابق  محصین  غیر  مجازات  و 
مجید صد دره است )یعنی کسیکه رشایط چهارگانه 

فوق را نداشته باشد غیر محصین است.( 
علامء دین عالوه از رشایط فوق الذکر بعضی رشایط 

دیگر را نیز ذکر کرده اند که :
۱- جرم زنا در حالت اختیاری صورت گرفته باشد:اگر 
زنا در نتیجه اکراه ارتکاب شده باشد، از نظر جمهور 
مجبور  زنا  عمل  انجام  بر  )شخصیکه  برمکرَه  فقهاء 
ساخته شده است( حد زنا نیست، ولی از نظر امام 
بر  اگر زنی  اما  تطبیق میشود.  بروی  زنا  احمد حد 
یا مورد تجاوز  انجام عمل زنا مجبور ساخته شد و 
جنسی قرار گرفت، به اتفاق فقهاء عقوبت حد زنا 

بروی قابل اجراء نخواهد بود.
مقابل  جانب  اگر  پس  باشد:  انسان  باید  مزنیه   -2
حیوان باشد، در این صورت به اتفاق فقهاء بر وطی 
مجازات  مورد  ولی  منیشود،  تطبیق  زنا  حد  کننده 
از  تجاوز  مورد  حیوان  گرفت  خواهد  قرار  تعزیری 
نظر جمهور فقهاء به قتل رسانده نشود و خوردن 
گوشت آن نیز هیچ گونه اشکالی ندارد، ولی از نظر 
فقهای حنبلی باید حیوان مذکور به قتل رسانده شود 
و از گوشت آن نیز استفاده صورت گرفته منیتواند و 

جانی باید ضامنت آن را به مالکش بپردازد
داشته  را  کردن  زنا  استعداد  باید  مزنیه  و  زانی   -3

باشند: اگر هیچ کدام از زانی و یا مزنیه، یا یکی از 
اینکه زانی  باشد، مانند  نداشته  را  استعداد آن  آنها 
و مزنیه هر دو و یا یکی از آنها خورد سال باشند، 
از نظر فقها حنفی عقوبت زنا تطبیق منیشود . اما 
از نظر جمهور فقهاء اگر کسی با دخرت خورد سال 
قابل  بروی  زنا  حد  عقوبت  کند،  وطی  مکلف  غیر 

اجراء میباشد
4- وطی باید در اثر شبهه نباشد: پس اگر وطی  در 
اینجا  در  گردید،  باشد حد ساقط خواهد  اثر شبهه 
را  باید نخست  شبهه  بخاطر روشن شدن موضوع 

بیان مناییم:
به  آنچه  از  است  عبارت  الف- معنای شبهه: شبهه 
در  ولی  میشود،  معلوم  ثابت  و  مدلل  انسان  نظر 

واقع و نفس االمر مدلل و ثابت منیباشد.
مجازات زنا از دیدگاه کود جزا:

و  جنسی  تجاوز  مورد  در   636 ماده  در  جزا  کود 
مجازات جرم زنا چنین  رصاحت داده است:

 ")۱(  شخصیکه با جرب یا سایر وسایل ارعاب آمیز 
یا روانی  ناتوانی جسمی  از  استفاده  با  یا  تهدید  یا 
علیه  مجنی  رضایت  ابراز  ناتوانی  یا  علیه  مجنی 
یا  کننده  بیهوش  دوای  خورانیدن  مرد  یا  اززن  اعم 
سایر وسایل زایل کننده  عقل به وی عمل مقاربت 
جنسی را انجام دهد یا در قبل و دبر وی داخل مناید 

مرتکب تجاوز جنسی شناخته می شود.
تطبیق  تجاوز جنسی رشایط  در جرم  گاه  ( هر   2(
جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از 
اسباب دیگر حد ساقط گردد مرتکب مطابق احکام 

این فصل مجازات می گردد.
مجازات تجاوز جنسی از نظر کود جزا:

دارد:  رصاحت  ذیال  جزادرزمینه  د  کو   63۷ ماده 
مرتکب جرم تجاوز جنسی به حبس طویل محکوم 

می گردد.
حاالت مشدده  در جرم تجاوز جنسی:

ماده 639 در کود جزاء چنین رصاحت دارد:
ذیل  حاالت  در  جنسی  تجاوز  جرم  ارتکاب   )۱(  

مشدده شناخته شده 
مرتکب به مجازات حبس دوام درجه2 محکوم می 

گردد:
۱- مجنی علیه طفل باشد.

اسقاط  باعث  جنسی  عمل  ارتکاب  با  مرتکب   -2
جنین شده باشد.

3- مرتکب به نحوی باالی مجنی علیه نفوذ و اختیار 
داشته باشد.

4- مجنی علیه بر اثر عمل تجاوز جنسی حامله شده 
باشد.

یا   مجروحیت  ایجاد  سبب  جنسی  تجاوز  عمل   -۵
صدمه شدید روحی به مجنی علیه گردیده باشد.

مقاربت  امراض  به  منجر  جنسی  تجاوز  عمل   -6
جنسی گردیده باشد.

موقتی  یا  دایمی  محارم  جمله  ز  ا  علیه  مجنی   -۷
متجاوز باشد.

8- هر گاه در نتیجه تجاوز جنسی مجنی علیه فوت 
مناید مرتکب به اعدام محکوم می گردد.

فرق تجاوز جنسی وزنا : 
عمل  اجرای  که  اینست  زنا  با  جنسی  تجاوز  فرق 
مقاربت در زنا بین مرد وزنیکه رشعآ بریکدیگر حرام 
هستند صورت می گیرد.اما تجاوز جنسی اینست که 
عمل مقاربت جنسی از طرف مرد باالی زن به شکل 
جربی وبدون رضایت زن به اکراه وتهدید واستفاده 

از زور عملی می گردد.
تعریف دیگری تجاوز جنسی : 

تجاوز جنسی را در زبان عربی "اغتصاب " می نامند 
. اغتصاب از کلمه غصب گرفته شده است .

به عنف وزور می  را  غصب در لغت گرفنت چیزی 
گویند ، گفته می شود : "غصب فالنآ علی الشی " 
یعنی فالن شخص را به کاری مجبور منود . در مرور 
زمان به شکل مجازی باالی مقاربت جنسی به عنف 
ونا مرشوع اطالق گردید . بنآ تجاوز جنسی عبارت 
جرب  اثر  تحت  مرشوع  نا  جنسی  مقاربت  از  است 

واکراه چه از راه فرج باشد یا دبر .
در مورد جزای تجاوز جنسی دو دید گاه وجود دارد 

 :
الف   - دید گاه اول اینست که جزای تجاوز جنسی 
هامنا جزای زنا است . یعنی برای محصین سنگسار 

وبرای غیر محصین صد دره .
- اکر مذاهب اسالمی منجمله احناف تجاوز جنسی 
را نوعی از انواع زنا یا لواط خوانده اند ، زیرا از نظر 
مرتکبین  برای  ای  ویژه  ومجازات  احکام خاص  آنها 
نشده  پیشبینی  اسالمی  رشیعت  در  جنسی  تجاوز 
است . البته در بخش مجازات مکرَه )شخصیکه جربآ 
به جرم زنا کشانده شده است ( تفاوت وجود دارد 
. چون در جرایم زنا ویا لواط طرفین مستحق جزا 
می شوند ، اما در جرایم تجاوز جنسی قضیه فرق 

می کند :
-  هرگاه مکرَه زن باشد ، به اتفاق علامء تنها مرد 
متجاوز مجازات می شود . اما زن از مجازات معاف 

می گردد.
به  وجرب   اکراه  که  اینست  یوسف  ابو  امام  نظر   -
چه  میسازد  مرفوع  را  مکرَه  شخص  مسئولیت  زنا  

زن باشد یا مرد.
را تحت حکم  تجاوز جنسی  از علام  برخی    - ب  
باالیش  را  حرابه  وجزای  اند  منوده  داخل  حرابه 
سعودی  عربستان  در  اکرآ  که  منایند  می  تطبیق 

قضاوت به همین اساس پیش می رود .هیآ ت کبار 
فتوی  اساس  به  را  شان  دیدگاه  عربستان  علامی 
شامره )8۵( مورخ ۱۱ / ۱۱ / ۱4۰۱ بیان منوده اند .

ماده هفدهم قانون منع خشونت علیه زن  در فقره 
اول خویش تذکر داده که شخصیکه مرتکب تجاوز 
مرحله  در  که  زنی  یعنی  گردد  بالغ  زن  بر  جنسی 
اول جوانی رسیده باشد تجاوز جنسی مناید به حبس 
اثر  در  واگر  حبس  سال   2۰ الی   ۱6 از  یعنی  دوام 
این تجاوز مجنی علیها فوت مناید مرتکب به اعدام 

محکوم میگردد.
جرم  قطعی  تثبیت  از  بعد  که  است  حالت  اعدام 
ابتدائیه،   ( ثالثه  محکمه  طرف  از  حکم  واصدار 
استیناف ومتیز ( مطابق هدایت ماده )۱29( قانون 
اساسی بعد از منظوری رئیس جمهور باالی محکوم 

تطبیق میگردد.
در فقره 2 ماده مذکور آمده که اگر شخصی مرتکب 
در  زنیکه  یعنی  گردد  بالغ  نا  برزن  جنسی  تجاوز 
مرحله جوانی وبلوغیت نرسیده باشد مرتکب به حد 
اکر حبس دوام یعنی بیست سال حبس و در صورت 
فوت مجنی علیها یعنی اگر همین دخرت یا زن نا بالغ 

فوت گردد مرتکب به اعدام محکوم میگردد.
همچنان در فقره 3 ماده مذکور حالت مشدده را در 
نظر گرفته که مطابق رصاحت ماده مذکور در هردو 
حالت فوق  الذکر مرتکب باید مهر مثل را به حسب 

جربان خساره به مجنی علیه بپردازد.
منع  قانون  هفدهم  ماده   4 فقره  در  ترتیب  بدین 
اگر شخصی  خشونت علیه زن تذکر داده شده که 
ولی  گردد،  زن  وناموس  عفت  به  تجاوز  مرتکب 
تجاوز وی منجر به فعل زنا یا لواط نگردد )تفخیذ، 
مساحقه( یا امثال آن را مرتکب گردد حسب احوال 
نباشد  بیشرت  سال  هفت  از  که  طویل  حبس  به 

محکوم میگردد.
در فقره ۵ ماده  مذ بور اضافه گردیده که اگر مجنی 
علیها مندرج فقره )4 ( یعنی کسیکه تجاوز به عفت 
یا زنا  اما منجر به لواط  وناموس اش صورت گرفته 
نشده  واین مجنی علیه سن )۱8( سالکی را تکمیل 
نکرده باشد ومرتکب از جمله اقارب تا درجه سوم، 
یا به نحوی   یا طبیب مجنی علیها  مربی، مستخدم 
احوال  باشد.حسب  داشته  نفوذ  علیها  مجنی  باالی 
به حبس طویل که از ده سال بیشرت نباشد محکوم 

میگردد.
مجبور منودن به فحشاء :

مجبور منودن به فحشآ عبارت است از اجبار زن به 
انجام عمل زنا یا لواط به شکل مکرر با مردان بدون 

متیز چه کسب مادی در پی داشته باشد یا خیر.
در  زن  علیه  خشونت  منع  قانون  هجدهم   ماده   

زمینه چنین ترصیح منوده است :
")۱( – شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشآ مناید، 
حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال کمرت 

نباشد، محکوم می گردد.
2 – هر گاه مجنی علیهای جرم مندرج فقره )۱( این 
ماده زن نا بالغ باشد، مرتکب حسب احوال به حبس 

طویل که از ده سال کمرت نباشد، محکوم میگردد.
ضبط وثبت هویت مجنی علیها ونرش آن:

هویت ، مجنی علیها وضبط وثبت سه  کلمه قابل 
توضیح در ماده مذکور است که غرض روشن شدن 
معنی ومفهوم هرسه کلمه باید قبل از همه  ترشیح 

شوند.
وایده  خصوصیاتی)افکار،باورها  سلسله  هویت:یک 
انسان دیگر تفکیک  از  انسان را  ها( است که یک 

می کند و باعث شناخت وی میگردد.
مجنی علیها:

صدمه  وی  به  جرم  ارتکاب  اثر  از  که  است  زن 
جسمی، مادی یا معنوی رسیده باشد. 

ضبط وثبت: این دو کلمه در اینجا به گونه مرتادف 
می  تسجیل  آنها  مفهوم  که  است  شده  استعامل 
باشد. تسجیل هویت انواع گوناگون را بخود گرفته 

می تواند:
- ثبت صدا .

- ثبت سیام چه به شکل فلم باشد ویا بشکل تصویر.
ماده نزدهم قانون منع خشونت علیه زن تذکرداده 
است . شخصیکه هویت مجنی علیهای جرایم تجاوز 
جنسی واجبار به فحشا را ضبط وثبت منوده بدون 
مناید  را نرش  آن  تصاویر  ویا  کند  افشآ  قانون  حکم 
رساند، حسب  وی صدمه  به شخصیت  نحویکه  به 
احوال به حبس متوسط که از سه سال کمرت نباشد، 

محکوم می گردد.
آنچه قا بل تبرصه میبا شد اینست که ماده مذکور 
اکرم  پیغمرب  وحدیث  مجید  الله  کالم  با  تطابق  در 
پخش  از  باره جلوگیری  در  قرآنکریم  است چنانچه 
ونرش موضوعات فحشآ ومسایل مشابه آن در سوره 

النور آیه ۱9 چنین می فرماید: 
" ان الذین یحبون آن تشیع الفاحشة فی الذین آمنو 

لهم عذاب الیم فی الدنیا واالخره "
دارندعمل  می  دوست  که  آنان  آئینه  ترجمه:هر 
فحشآ ومنکر در میان مسلمین اشاعه یابد بر ایشان 

عقوبت درد دهنده در دنیا وآخرت باشد.
من  فرماید:"  می  که  است  اکرم  پیغمرب  حدیث  یا 

سرتمسلآم  سرته الله یوم القیامه " 
ترجمه:کسیکه عیب مسلامنی را بپوشاند الله تعالی 

عیب اورا در روز قیامت می پوشاند.

. . . ی  ــا نه گا ر ا لیت  و ــؤ مس و  نت  ــو خش ــع  من ن  ــو ن قا اهل...

ادامه دارد... ادامه دارد...
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حاالت  از  یکی  در  عمد  قتل  مرتکب   –  )۱(
ذیل به اعدام یا حبس دوام درجه ۱ محکوم 
میگردد. )حبس دوام درجه ۱ عبارت از حبس 
است که بیش از بیست تا سی سال میباشد.( 

۱- در حالتی که قتل با برنامه ریزی قبلی وتر 
صد همراه باشد.

قبلی  ارصار  با  قتل  صورتیکه  در   : توضیح  
وترصد توام باشد،  قتل با حالت مشدده گفته 

میشود. 
قبلی  نقشه طرح شده  از  عبارت  قبلی  ارصار 
است که هدف آن توطیه  برعلیه شخص معین 
میباشد . ازیرنو ارصار قبلی یک تصمیم قبلی 
است که روی آن  فکر شده است . مدت را که 
انجام  جانی روی آن فکر کرده وعملی را که 
روی  که  است  کافی  فقط  نیست  مهم  داده  

اجرای عمل فکر صورت گرفته باشد.
انتظار  از  است  عبارت  گرفنت  کمین  یا  ترصد 
را  نظر  مورد  شخص  تا  محل  دریک  کشیدن 
بارسیدن در آن محل از بین بربد ، بدین ترتیب 
ترصد هم ایجاب تفکر  قبلی را مینامید ویکی 

از انواع تظاهر خارجی تفکر قبلی است .
2 – در حالتی که قتل با استعامل مواد سمی 
کشنده یا مواد انفجاری یا حریق صورت گرفته 

باشد .
در  یا  دنی  انگیزه  با  قتل  که  حالتی  در   –  3
برابر اجرت ویا با شکنجه وآزار واذیت صورت 

گرفته باشد.
خدمات  مؤظف  مقتول  که  حالتی  در   –  4  
عامه بوده و قتل در اثنای اجرای خدمت یا در 

ارتباط به آن صورت گرفته باشد.
کرده  بحث  را  موضوع  فقره  این   - توضیح 
است که به صفت وهویت شخص ارتباط دارد 
چنانچه از مؤظف خدمات عامه تذکر داده که 
این خود حالت مشدده را نشان میدهد به این 
معنی که اگر مؤظف خدمات عامه وظیفه را 
انجام میدهد که جزء وظیفه اش است وبقتل 
میرسد مجرم ویا قاتل به اشد مجازات محکوم 

می گردد.
۵ – در حالتی که قاتل قصد قتل بیش از یک 
به  آنها  اثر یک عمل همه  وبه  داشته  را  نفر 

قتل رسیده باشند.
6 – در حالتی که قتل توام با جنایت یا جنحه 

عمدی دیگری صورت گرفته باشد.
جرم  مرتکب  میخواهد  شخصی    - توضیح  
وی خصومت  با  که  را  کسی  یعنی  شود  قتل 
به  رسیدن  برای  بربد  بین  از  میخواهد  دارد 
این هدف مرتکب جرم دیگری مانند مجروح 
ساخنت یا بیهوش ساخنت محافظ دهن دروازه 
اش میشود، تا بتواند بعد از رفع موانع داخل 

خانه شده دست به قتل بزند.  
۷ – در حالتی که قاتل به حبس دوام درجه 
تنفیذ حکم  ، در خالل مدت  ۱ محکوم شده 

مرتکب قتل عمد دیگر گردیده باشد.
واز  میدهد  انجام  را  قتل  شخصی   – توضیح 
طرف محکمه به حبس دوام درجه ۱ محکوم 
بندی  سال  سی  تا  بیست  بین  یعنی  میشود 
دست  حبس  کردن  سپری  جریان  .در  میشود 
به قتل دیگری می زند، درینصورت باید عمل 
اعدام  به  مجرم مشدده دانسته شده مرتکب 

محکوم گردد.
8 – در حالتی که قاتل بعد از قتل، جسد را 
مثله مناید. ) یعنی جسد را بعد از قتل  پارچه 

، پارچه می کند ( .
9 – در حالتی که مقتول  از اصول قاتل باشد. 
) یعنی مقتول پدر و پدر کالن یا مادر ومادر 

کالن قاتل باشد. (
۱۰ – در حالتی که قتل مبنظور متهید یا تسهیل 
جنحه  یا  جنایت  ارتکاب  به  شدن  قادر  ویا 
که جزای آن کمرت از یکسال حبس نباشد ویا 
گرفته  صورت  جزا  از  رهایی  یا  فرار  مبنظور 

باشد.
توضیح – غرض از متهید گسرتانیدن وغرض از 
تسهیل سهولت آوردن است تا با  به کار گیری 
دیگری  جنایت  به  دست  ورویش  شیوه  ازین 

بزند.
حاالت  از  غیر  در  عمد  قتل  مرتکب   –  )  2(
دوام  حبس  به   ، ماده  این   )۱( فقره  مندرج 
درجه 2 محکوم میگردد . ) حبس دوام درجه 
2 عبارت از حبس است که مدت آن بیش از 

شانزده سال تا بیست سال میباشد .( 
در اخیر گفته میشود که جزای پیش بینی شده 
در کود جزاء در رابطه به جرم قتل که اعدام 
وحبس دوام درجه ۱ ودرجه 2 میباشد، دقیق  
بوده قانون گذار سعی کرده تا با درنظرداشت 
حکم  بتواند  قاضی  ومخففه  مشدده  حاالت 
خویش را در همین محدوده که قبآل ذکر شد 

صادر مناید.
منابع وما خذ :

قران کریم .
کود جزاء .

جپرت نوت حقوقی جرایم ومجازات  - دانشکده  
حقوق وعلوم سیاسی  - پوهنتون کابل .

مجازات... 
خــاص  خاص:اســباب  اســباب   .2
منجملــه: اســت  زیــاد  تعددزوجــات 

وی  ویابیامربــودن  زن  بــودن  عقیــم   •
ویاعــدم توافــق طبیعــت آن باطبیعــت 

شــوهرش.
ــا  ــه اوالد بدنی ــت ک ــم اس ــاً زن عقی احیان
ــت  ــال اس ــامری مبت ــه بی ــا ب ــی آورد وی من
کــه شــوهر از آن نفــرت مــی کنــد ورغبت 
شــوهر نســبت بــه آن کاســته میشــود ویــا 
ــا طبیعــت شــوهر ســازگار  طبیعــت زن ب
ــرت  ــت به ــن حال ــس درچنی ــد پ ــی باش من
وافضــل آن اســت کــه زن درخانــه شــوهر 
خــود باقــی مبانــد وبــه آن اجــازه وفرصــت 
ــا خواســته  ــه زن دوم را بدهــد ت ازدواج ب
هــای کــه مــرد نســبت بــه داشــنت فرزنــد 

دارد متحقــق شــود.
هــرگاه مــرد عدالــت را مراعــات کنــد 
میــان همــران خــود و مســاوات را بیــن 
فرزنــدان خــود در تعلیــم وتربیــة ونفقــه 
برقــرار ســازد وتعیــن کنــد حــدی را بــرای 
هــر همــر خــود وازآن حــد تجاوزنکنــد،  
ــض  ــدی وبغ ــه ، ب ــرای  فتن ــای ب ــس ج پ
ــد  ــواده باقــی منــی مان ــراد خان ــن اف دربی

ــرد. ــرای م ــی اســت ب ــر بزرگ ــن خی وای
• بد دیدن مرد زن خود را 

گاهــی نــزاع فامیلــی پیــدا میشــود میــان 
ــرد وخــود  ــان م ــا می ــارب زن وی ــرد واق م
همــر وایجــاد تفرقــه مــی شــود، زن 
ــری  ــف گی ــر موق ــوهردرمقابل یکدیگ وش
مــی کننــد ، درچنیــن حالــت دوراه وجــود 

دارد.
ابــد  تــا  : جدائــی نهایــی کــه زن  اول 

. باشــد  راحــت  ونــا  جگرخــون 
دوم : صرب،ازطــرف مــرد ، کــه تقاضــای 
ــی  ــل را م ــت وعق ــاء ،حکم ــالق ، وف اخ

ــد. کن
ــی  ــه باق ــار راه دوم ک ــدون شــک اختی وب
مانــدن همــر درســایه زندگــی زناشــوئی 
ــرت  ــرت وبه ــر خوب ــر دیگ ــود هم ــا وج ب
اســت از طــالق : )ابغــض الحــالل الــی 

ــه (. الل
نظر امام غزالی درمورد تعدد زوجات:

ــد  ــام محم ــدگاه ام ــادآوری دی ــا ی دراینج
ــدد  ــا تع ــاط ب ــه درارتب ــه الل ــی رحم غزال
زوجــات ومــرشوع بــودن آن دررابطــه 
ــد فرامــوش  ــا نیازهــای جنســی و... نبای ب

ــم . کنی
ــت  ــد : )) طبیع ــی فرمای ــی م ــام غزال ام
برخــی از مــردان بــه گونــه اســت کــه 
ــتند  ــیاری هس ــی بس ــروی جنس دارای نی
، ویــک همــر نیــاز آنهــا را بــرآورده 
اشــخاصی  چنیــن  بــرای  ســازد.  منــی 
مســتحب  دیگــر  همرانــی  اختیــار 
اســت ، وچنانچــه زمینــه عشــق ومحبــت 
آنــان  جنســی  نیــاز  شــدن  وبــرآورده 
ــت  ــداد کفای ــامن تع ــه ه ــد ب ــم ش فراه
ــتحب  ــورت مس ــن ص ــر ای ــد ، درغی مناین
ــکاح  ــه ن ــر را ب ــا چهارهم ــه ت ــت ک اس
خــود درآورنــد. (( برهمیــن اســاس بــوده 
کــه بســیاری از اصحــاب دارای همــران 
متعــددی بــوده وکمــرت کســی درمیــان 
ایشــان وجــود داشــته کــه دارای دوهمر 

ــد. ــوده باش نب
امــام محمــد غزالــی درادامــه مــی فرماید: 
وعامــل  انگیــزه  کــه  هرانــدازه  ))بــه 
ــه  ــل ب ــت راه ح ــد ، الزم اس ــوم باش معل
هــامن انــدازۀ، علــت وســبب باشــد ، 
طبیعــی  نیــاز  رفــع  ازآن  هــدف  زیــرا 
ــت  ــرت وقل ــه ک ــاس ب ــن اس ــت وبرای اس
همــران نــگاه مــی شــود .(( امــام غزالــی 
مــی خواهــد بگویــد کــه : تعــدد همــر 
ازگنــاه  انســان  محافظــت  خاطــر  بــه 
ومصئونیــت در مقابــل کششــهای جنســی 
رشعــاً کارمطلوبــی اســت، بــه رشطــی 
ــت  ــر جه ــر از ه ــورد نظ ــخص م ــه ش ک
درمــورد مراعــات عدالــت میــان همــران 
خــود مطمئیــن باشــد . همچنیــن بــه ایــن 
موضــوع اشــاره مــی منایــد : آنهــا یــی 
کــه تنهــا بــه خاطــر تغیــر ذائقــه وتنــوع 

ــاز بــه مصئونیــت نفــس خــود  وبــدون نی
ازارتــکاب معاصــی اقــدام بــه ازدواج هــای 
ــر را  ــن هم ــد وچندی ــی مناین ــدد م متع
بــه نــکاح خــود درمــی آورنــد، کارشــان از 
نظــر رشعــی وآداب واخــالق دینــی مــردود 

ــول اســت . ــل قب ــر قاب وغی
ودانشــمندان  فقهــا  آراءونظریــات 

: ) رص معــا ( ید جد
علــام ودانشــمندان معــارص درمــورد تعدد 
زوجــات بــه ســه گــروه تقســیم می شــوند 
، اینــک آراء ونظریــات هرکــدام آنهــا را بــا 
ــر  ــه ذک دالیلشــان درســه مبحــث جداگان
ومــورد بحــث وبــر رســی قــرار مــی دهیــم 

.
تعدد زوجات تنها درحالت رضورت :

برخــی از علــامء ونویســندگان معــارص 
ــه  ــات ب ــدد زوج ــوالً تع ــد اص ــی گوین م
ــف  ــل مختل ــاز وعوام ــر رضورت ونی خاط
درحالــت  امــا   . جائزاســت  نیــاز  ایــن 
ــا آن  ــواده ب ــه مصلحــت خان ــا ب عــادی بن

ــد : ــی گوین ــد وم ــرده ان ــت ک مخالف
امیــر   ، بــد  اســت  عادتــی  کار  »ایــن 
مســلمین مــی توانــد آن را منــع کنــد 
ومــردم را بــه عــدم انجــام آن تشــویق 
ــد.  ــت رضورت مانن ــه وق ــز ب ــد وبج منای
عقیــم بــودن همــر اولــی یــا مبتــال 
بــودن بــه بیــامری ال عــالج ، جائــز نیســت 
، شــیخ محمــد عبــده ، از متفکــران جدیــد 

برایــن رأی اســت «
هــامن گونــه کــه بعضــی از قانون گــذاران 
دولــت هــای عربــی راه شــیخ محمــد 
عبــده یــا راه قریــب بــدان را پیــش گرفتــه 
انــد ، ازجملــه قانــون گــذار تونســی تعــدد 
ــع کــرده ومرتکــب آن را مســتوجب  را من
ــون  ــه قان ــد ، درحالیک ــی دان ــازات م مج
گــذار ســوری ، عراقــی ، مغربــی ومــرصی 
آن را منــوط بــه اجــازه قاضــی میداننــد .

دالیل شیخ محمد عبده وهم فکرانش:
الــف( رشط تعــدد زوجــات تحقــق عدالت 
ــن رشط  ــون ای ــت واکن ــان اس ــان آن درمی
ــد  ــق یاب ــر تحق ــود اســت واگ ــاً مفق قطع
یــک در ملیــون اســت ، پــس منــی توانــد 
بــه صــورت قاعــده در آ یــد وزمانــی کــه 
فســاد بــر نفــوس مــردم چیــره شــود وبــه 
نظــر رســد کــه مــردان عدالــت را مراعــات 
منــی کننــد ، جایزاســت کــه حاکــم یــا عــامل 
ــال  ــات ح ــه مراع ــد وب ــع کن ــدد را من تع

جمــع نظــر داشــته باشــد .
ــگام  ــه هن ــان ب ــا زنانش ــردان ب ب( غالباًم
ونفقــه  رفتارنــد  بــد  زوجــات  تعــدد 
وآســایش آنــان را مراعــات منــی کننــد.

درمیــان  ودشــمنی  فســاد  انتشــار  ج( 
ــم  ــا باه ــون انباغه ــا . چ ــدان انباغه فرزن
ــمنی  ــت ودش ــن کراه ــد ای ــمنی دارن دش
ــن  ــد وای ــی کن ــت م ــدان نیزرسای ــه فرزن ب
ــه  ــن ک ــا ای ــت ت ــه خواهــد یاف ــزاع ادام ن
مــرد خانــه خــود را بــه دســت خــود 
ــا  ــم ی ــرای حاک ــذا ب ــد ، ل ــی کن ــراب م خ
ــز اســت کــه از  ــی امــر مســلامنان جای ول
ــا فســاد  ــد ت تعــدد زوجــات جلوگیــری کن

را از خانــواده هــا دور منایــد.
د( کســی منکــر آن نیســت کــه دیــن 
بــرای مصلحــت وخیــر مــردم آمــده اســت 
ــع  ــالم من ــلم در اس ــول مس ــی از اص ویک
ــرا  ــت ، زی ــری اس ــانی ورضر پذی رضر رس
درحدیــث آمــده کــه : ))الرضر وال رضار 

)).
خالصه سخن شیخ محمد املدنی :

آیــه تعــدد زوجــات ، درســیاق ســخن 
ازمســایل متعلــق بــه احــکام دخــرتان 
یتیمــه اســت کــه مــال وجانشــان محفــوظ 
باشــد وملعبــه قــرار نگیرنــد کــه ارثشــان 
راندهنــد یامانــع ازدواجشــان بــا غیــر 
ــان را  ــان آن ــه وصیش ــن ک ــا ای ــوند ، ی ش
ــکاح  ــود ن ــه از خ ــت مهری ــدون پرداخ ب
ــق  ــه از طری ــد . اســالم آمــده اســت ک کن
ــد  ــرت کن ــدد زوجــات اوضاعشــان را به تع
، ولیکــن مشــکل دیگــری پیــش آمــده 
اســت وآن ایــن اســت کــه چگونــه ممکــن 

اســت وصــی هــای دخــرتان یتیمــه درهــر 
ــد. ــای دارن ــت را برپ ــط وعدال ــزی قس چی

لــذا مــردان از ایــن کــه والیــت ورسپرســتی 
یتیــامن را بــه عهــده بگیرنــد ، پرهیــز مــی 
ــان  ــا آن ــان ب ــات حالش ــرای مراع ــد ب منودن
ــی کــه  ــد ، درحال ــالط وهمنشــینی کنن اخت
ممکــن بــود که ایــن یتیــامن دخــرتان جوان 
باشــند ومادرانشــان بیــوه هــای باشــند کــه 
هنــوز جواننــد وصالحیــت ازدواج دارنــد 
ــان در  ــا آن ، پــس مخالطــت وهمنشــینی ب
ایــن اوضــاع واحــوال خالــی از عواقــب بــد 
ــواه  ــن ، خ ــه طرفی ــود ک ــن ب ــود وممک نب
ــان  ــا مادرانش ــه ی ــرتان یتیم ــا دخ ــی ی وص
دچــار فتنــه وآشــوب شــوند واز طــرف 
دیگرمســلامن بایــد نــه فتنــه انگیــز باشــد 
ــد  ــذا اســالم آم ــد ، ل ــه افت ــه در دام فتن ون
ــن  ــان را از ای ــز تعــدد زوجــات آن ــا تجوی ب

ــرون آورد . ــا بی تنگن
آن وقــت معنــی چنیــن مــی شــود : هــرگاه 
ــامن  ــارۀ کار یتی ــه درب ــتید ک ــم آن داش بی
نتوانیــد دادگــری کنیــد واز دخالــت در 
کارشــان وهمنشــینی بــا آنــان بیــم داشــتید 
ــن  ــوید ، درچنی ــزرگ ش ــاه ب ــار گن ــه دچ ک
اوضــاع واحوالــی خداونــد بــرای مــرد مبــاح 
کــرده اســت کــه بیــش از یــک همــر 
ــا یکــی  ــد ب ــی توان ــس م داشــته باشــد ، پ
از دخــرتان یتیمــه تحــت رسپرســتی خــود 
یــا مادرانشــان ازدواج منایــد بــا خــود وغیــر 
خــود را از عوامــل رش وفتنــه محفــوظ 
 : از  مقصــود  وقــت  وآن  دارد  ومصئــون 
» فانکحــوا ماطــاب لکــم مــن النســاء « 
نــکاح بادخــرتان یتیمــه اســت ومقصــود از 
»مثنــی وثــالث وربــاع « آن اســت کــه اگــر 
ــه  ــی اضاف ــر قبل ــه هم ــه را ب ــک یتیم ی
واگــر  داشــت  خواهــد  دوهمــر  کنــد 
دویتیمــه را بــه همــر قبلــی اضافــه کنــد 
ــه  ــر س ــت واگ ــد داش ــر خواه ــه هم ، س
ــد  ــه کن ــود اضاف ــر خ ــه هم ــه را ب یتیم

ــت . ــد داش ــر خواه ــار هم چه
شــیخ مدنــی درادامــه مــی افزایــد کــه 
ــکل  ــل مش ــرای ح ــا ب ــات تنه ــدد زوج تع
ــرای حــل  ــامن اســت وب ــی وازدواج یتی مال
ایــن رضورت اســت کــه مبــادا عدالــت 
دربــاره آنــان مراعــات نشــود وچــون قیــاس 
ــت ،  ــالمی اس ــع اس ــول ترشی ــی از اص یک
ــد  ــش آم ــابهی پی ــت مش ــرگاه حال ــس ه پ
زوجــات  تعــدد  مقتضــی  رضورت  کــه 
بــود ومــرد اطمینــان داشــت کــه مراعــات 
ــم وجــور  ــد ومرتکــب ظل ــی کن ــت م عدال
ــدد  ــی از تع ــت مانع ــود درآن حال ــی ش من

ــد . ــی باش ــات من زوج
منع تعدد زوجات بطورمطلق:

گــروه دیگــر از علــامء ومتفکــران معــارص ، 
تعــدد زوجــات را یــک عــادت بــد جاهلــی 
هامننــد رشابخــوری مــی داننــد کــه اســالم 
برابــر سیاســت تدریجی خــود بــا آن مبارزه 
ــان منــی گوینــد کــه تعــدد  کــرد ولیکــن آن
ــع آن  ــه من زوجــات حــرام اســت ، بلکــه ب

بــه صــورت مطلــق دعــوت مــی کننــد .
جواز تعدد زوجات به طور مقيد :

ومتفکــران  علــام  از  بزرگــی  گــروه 
کــه  اســالمی  بــزرگ  وفقهــای  اســالمی 
راه  اســالمی  وامــت  هســتند  معتمــد 
آنــان را پذیرفتــه اســت تعــدد زوجــات 
را تائیــد کــرده وآن را بــا قیــود ورشوط 
مبــاح مــی داننــد وازجملــه قیــد ورشط 
مراعــات عدالــت وقــدرت نفقــه را درنظــر 
ایــن  بــرآن کــه  ، مــرشوط  انــد  گرفتــه 
ــا  ــی ی ــخصی ، اجتامع ــت ش ــدد مصلح تع
ــال آن را تحقــق بخشــد  ــا امث ــی ی خانوادگ
. ایــن اســت حکمــت ترشیــع الهــی ؛ زیــرا 
ــد  ــن کن ــد)ج( تعی هــر حکمــی کــه خداون
حتــام مصلحــت بنــدگان خــدا درآن اســت 
ــردد، آن  ــی گ ــت منتف ــر گاه آن مصلح وه
حکــم نیــز بــا انتفــای آن منتفــی مــی گــردد 

 .
ولیکــن دکــرت مصطفــی ســباعی بــا ابوزهــره 
ــر انفــاق  ــاره رشط قــدرت ب ویارانــش در ب
مخالفــت کــرده اســت کــه مــی گویــد: 

ــی  ــه قضای ــت جنب ــن اس ــن رشط ممک ای
ــد  داشــته باشــد ، چــون قاضــی مــی توان
ــرآن  ــی ب ــدرت مال ــون ق ــش پیرام ــا پرس ب
ــه  ــد وهــر گاه تشــخیص داد ک ــد منای تاکی
آن مــرد قــادر برنفقــه دو زن وفرزندانــش 
مــی باشــد اجــازه عقــد دوم بــه وی دهــد 

ــه اجــازه ندهــد . وگرن
ترجیح رای برتر :

 ازخــالل عرضــه آراء مخلتــف وبررســی 
ــن پیداســت  ــا چنی ــل آنه ــی دالئ ــاز بین وب
را  زوجــات  تعــدد  کــه  ســوم  رای  کــه 
عدالــت  مراعــات  رشط  بــه  مقــرون 
وقــدرت بــر انفــاق وتحقــق مصلحــت، 
ــه  ــامن گون ــد ، ه ــی دانن ــز م ــی وجای باق
فهمیــده  اســالمی  امــت  علــامی  کــه 
انــد ونســل انــدر نســل آن را بــه ارث 
بــرده انــد، بــرای بســیاری از مشــکالت 
اجتامعــی خانــواده مســلامن کــه قبــالً بــه 
ــا راه حــل  ــا اشــاره شــد تنه برخــی از آنه

ــت . ــامل اس س
ــات  ــدد زوج ــاء تع ــواز الغ ــای ج ــا ادع ام
ــار  ــی از آث ــوان یک ــه عن ــیر آن ب ــا تفس ی
بــا قیامنــده عــرص جاهلــی کــه اســالم بــه 
تدریــج در صــدد الغــاء آن بــوده اســت ، 
یــا تــالش بــرای الغــای آن بــا اســتدالل بــه 
قــرآن ویــا منحــرص کــردن آن بــه دخــرتان 
یتیمــه بــا انگیــزه  رضورت وقیــاس حــاالت 
ــا از  ــدار ه ــن پن ــام ای ــر آن ، مت ــابه ب مش
ــن از  ــت وهمچنی ــه دور اس ــالم ب روح اس
فهــم وتطبیــق واجــرای آن بــه وســیله 
وتابعیــن  واصحــاب  اکــرم)ص(  پیامــرب 
وامــت اســالمی  در متــام اعصــار نیــز بــه 
ــا هــا موجــب  ــن ادع ــه ای دور اســت بلک
واصحــاب  اکــرم)ص(  رســول  تخطئــه 
ــالمی در ادوار  ــت اس ــه ام ــن وهم وتابعی
ــی شــود وتالشــی اســت جــدی  ــدی م بع
ــای  ــه ه ــی از پای ــنت یک ــرو ریخ ــرای ف ب
ــه  ــی ک ــاء غربیان ــر ارض ــه خاط ــالم ، ب اس
روزی روزگاری بــر امــت اســالمی ســیادت 
داشــته انــد بــه راســتی ایــن گونــه افــکار 
وادعاهــا بــه اعتبــار ایــن کــه از آثــار 
واســتعامری  فکــری  تهاجــم  باقیامنــده 
ــن  هــای اســالمی اســت ، ســزاوار  رسزمی
آن اســت کــه بــرای همیشــه بــه گــور 
ســپرده شــود برعکــس ایــن ادعــا هــا، 
کمبــود  از  اســالمی  کشــورهای  اغلــب 
ــری از  ــی وبهــره گی ــرای آبادان ــت ب جمعی
ثــروت هــای نهانــی خــود ، شــکوه دارنــد . 
گذشــته از آن برابر رسشــامری ســال ۱96۰ 
درکشــور اســالمی مــرص آمــار کســانی کــه 
ــرده  ــتفاده ک ــری اس ــد هم از تعددوچن

ــت . ــته اس ــد از 4% نگذش ان
امــا ادعــای ایــن کــه تعــدد زوجــات ســبب 
ولگــردی وآوارگــی مــی شــود ، آمــار دقیــق 
اســباب وعوامــل آوارگــی را تکذیــب مــی 

کنــد . 
ــا برایــن بعضــی از کشــورهای اســالمی  بن
بــر عکــس آن نیازمنــد وجــود قوانینــی 
ــویق  ــات را تش ــدد زوج ــه تع ــتند ک هس
قادرنــد  آن  بــر  کــه  را  وکســانی  کنــد 
ــدان  ــد ، ب ــی کن ــاب م ــان ایج ومصلحتش
هــای  دولــت  ماننــد   ، برانگیــزد  کار 
عربــی خلیــچ فــارس کــه ثــروت ودارایــی 
ــه  ــد ، بلک ــدک دارن ــت ان ــراوان وجمعی ف
وظیفــه دولــت هــای اســالمی اســت کــه 
بــرای کســانی کــه در حــدود مقــررات 
تعــدد  بــه  اقــدام  اســالمی  رشیعــت 
ــد، تســهیالت معیشــتی  زوجــات مــی کنن
وســکونتی قائــل شــوند وهمچنیــن بــرای 
فرزندانشــان چــون بــه هرحــال ثــروت 
ــژه  ــه وی ــتند ، ب ــالمی هس ــورهای اس کش
محــارصه  در  اســالمی  کشــورهای  کــه 
ــه  ــتند ک ــمن هس ــر ودش ــورهای کاف کش
از نظــر جمعیــت وتجهیــزات بــر آنــان 
اســت  ومعلــوم  دارنــد  کامــل  برتــری 
بهرتیــن ومعقــول تریــن وســیله ای اســت 
ــن  ــا ای ــاروی ب ــرای روی ــه اســالم آن را ب ک
ظــروف ومقتضیــات ورشایــط واحــوال آن 

را مبــاح کــرده اســت .

. . رشوط و قیــود تعــدد .
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ســاحوی  مبلغیــن  مدیریــت  اعضــای 
ریاســت عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی 
دهــی  آگاهــی  غــرض  عدلیــه  وزارت 
ــخ ۱39۷/۱/۱8  ــی بتاری ــات حقوق موضوع
زرغونــه  نســوان  عالــی  لیســه  عــازم 
واقــع ناحیــه دهــم شــهرکابل گردیدنــد. 
ــد،  ــاالرآن لیســُه دایرگردی ــه مذکوردرت برنام
ــوف  ــامل صن ــده ش ــرتاک کنن ــاگردان اش ش
۱۱و۱2 میشــدند کــه تعــداد مجموعــی 
ــات  ــید. موضوع ــی رس ــن م ــه 6۵ ت ــا ب آنه
کــه روی آن بحــث گردیــد قرارذیــل اســت.

حقــوق اساســی ووجایــب اتبــاع، ایــن 
ــت  ــی، بارعای ــه مل ــه وثیق ــه مثاب ــون ب قان
تحکیــم  اســالم،  مبیــن  دیــن  احــکام 
وحــدت ملــی، تحقــق اهــداف دموکراســی، 
همگانــی  رفــاه  مدنــی،  اعامرجامعــه 
ــی  ــی وفرهنگ ــی، سیاس ــادی، اجتامع اقتص
مشــعل راه دولــت ومــردم کشــور گردیــده؛ 
صلــح، برابــری وبــرادری را بیــن ملــت 
افغانســتان ناُمیــن مینامیــد. وهمچنــان 
ــه  ــن کلی ــده ومبی ــن کنن ــون تعیی ــن قان ای
اساســی  وخطــوط  موازیــن  اصــول، 
ثالثــه،  قــوای  دولــت،  هــای  فعالیــت 
نوعیــت رژیــم سیاســی، ارگانهــای ســازنده 
حقــوق  وهمچنــان  وحکومــت  دولــت 
اتبــاع را درقبــال آن بصــورت  ووجایــب 
ــک دســتورکلی  ــث ی ــه ومنحی کل دربرگرفت
والــزآم آور بــرای دولــت، اتبــاع، اجتامعــات 
ــی  ــی وفرهنگ ــادی، اجتامع ــی، اقتص سیاس
ــه  ــک کلم ــی " ی ــد. " واژه" اساس ــی باش م
ــد  ــداب را گوین ــت ته ــوده ودرلغ ــی ب عرب

اثر آن حیات فرد  را گویند که در  قتل فعل 
وقانون  رشع  دیدگاه  از  عمل  این  که  برود.  بین  از 
دارد  واخروی  دنیوی  جزای  بوده،  ممنوع  عمل  یک 
که درین بحث عالوه از رشح جزای رشعی این جرم، 
جزای تعیین شده در کود جزاء  رابه بحث خواهیم 

گرفت.

چندین  به  حقوق  وعلامی  فقها  را  قتل  جرم  گرچند 
قتل  مانند  تقسیامت دوگانه  اند.  تقسیم کرده  دسته 
عمد وقتل خطاء تقسیامت سه گانه قتل عمد ، شبه 
عمد و خطاء ، تقسیامت چهار گانه مانند قتل عمد 
وهمچنان  خطا  مجری  وجاری  خطاء   ، عمد  شبه 
تقسیامت پنجگانه مانند قتل عمد، شبه عمد ، خطاء 
سعی  دراینجا  بالسبب.  وقتل  خطا  مجری  جاری 
قتل،   مجازات رشعی جرم  ترشیح  از  بعد  که  میشود 
ادامه  را  بحث  قتل  از  نوع  آن  مجازات   روی  بیشرت 

دهیم که در کود جزاء تذکر داده شده است.

حرمت رشعی جرم قتل 

قتل عمدی در رشیعت از جمله گناهان کبیره بوده 
در بعضی موارد بعد از جرم رشیک آوردن بخدا وند 
)ج( ذکر شده است چنانچه در سوره فرقان آیه 68 

میفرماید:

ترجمه :  کسانیکه منی خوانند رشیک بخدا وند ومنی 
کشند نفسی را که حرام گردانیده خداوند ، مگر بحق 

ومرتکب زنا منی شوند."

عمدآ  کسانیکه    : میفرماید  دیگری   جای  در  ویا 
مرتکب جرم قتل میشوند جزای شان جهنم است وبرا 

ی همیشه در آنجا میامنند. )سوره النسآ آیه 93 (

فرماید  می  بقره  سوره   ۱۷8 مبارکه   درآیه  همچنان 
اید در مقابل  آورده  ایامن  ای کسانیکه   "  : ترجمه   .

کشته شدگان قصاص بر شام فرض شده است.

همچنان در آیه ۱۷9 سوره بقره  می فرماید :  ترجمه: 
ای اصحاب دانش در قصاص زندگی برای شام است . 

همچنین در احادیث پیامرب اسالم آمده است : 

" شخصی که خود رانسبت یک امر دنیوی بکشد روز 
قیامت به سبب آن عذاب می شود.

یا کسیکه در قتل یک مسلامن بجزیی، از یک کلمه 
مواجه  خداوند  با  حالیکه  در  مناید  کمک  را  قاتل 
میشود که بین چشامنش در پیشانیش نوشته میباشد 

که  از رحمت الله مایوس است. 

بدین سان احادیث زیاد در مورد مجازات قتل وجود 
دارد که از آوردن همه آنها دراینجا نسبت جلوگیری 
از طوالت کالم رصف نظر شد. اکنون بر می گردیم به 
مجازات جرم قتل عمد درکود جزاء که قانون مذکور 

جدیدآ نافذ گردیده است.

قتل عمد را کود مذکور در فقره ۱ ماده ۵46 خویش 
چنین تعریف کرده است :

" )۱( - قتل عمد عبارت است از، ازبین بردن حیات 
شخص زنده دیگر با داشنت قصد قتل."

عنارص تشکیل دهنده جرم قتل :

را سه چیز  قتل عمدی  فقه عنارصجرم  گرچه علامی 
 ، باشد  زنده  آدم  علیه  مانند مجنی   : اند  داده  تذکر 
را  قتل  باشد وجانی قصد  فعل جانی  نتیجه  در  قتل 

داشته باشد .

اما عنارص جرم قتل از دیدگاه علامی حقوق عبارتند از 
: عنرص قانونی، عنرص معنوی وعنرص مادی .

عنرص قانونی جرم :

عنرص قانونی جرم ، عبارت از عنرص است که جرم در 
شده  تعیین  آن  بر  ومجازات  شده  بینی  پیش  قانون 
از ماده )۵46  باشد. چنانچه جرم قتل در کود جزاء 
الی ۵۵۰ ( پیش بینی ومجازات برآن تعیین شده است.

عنرص معنوی جرم :

شخص  اینکه  از  است  عبارت   ، جرم  معنوی  عنرص 
آگاهانه وبا اراده و با درک  عواقب عملی که انجام 
میدهد ، مرتکب جرم قتل شود. در صورت نبودن این 
وجرح  جرمی رضب  وصف  شده  انجام  عمل  آگاهی 

منجر به موت را بخود میگیرد. 

عنرص مادی جرم :

اجرای یک عمل  از  است  عبارت   ، مادی جرم  عنرص 
یک  حیات  بردن  بین  از  آن  که هدف  ومثبت  مادی 
شخص باشد . اراده قتل را داشنت وآن را بیان منودن 
به  تشبث  ویا  شخص  به  قاتل  وصف  دادن  موجب 
جرم قتل شده منیتواند. علامی حقوق بکار بردن نوع 
وسایل که مجرم از کدام نوع سالح استفاده کرده یا 
از اثر اهامل وآنهم آگاهانه وچگونه را مهم منیدانند ، 
مهم نزد شان اجرای عملی است که نتیجه داده باشد 
یعنی جرم قتل صورت گرفته باشد. درینصورت است 

که عنرص مادی جرم قتل تحقق پیدا می کند.

بر  قتل  جرم  به  رابطه  در  مخترص  توضیح  از  بعد 
که چه  کود جزاء  در  قتل  به مجازات جرم  میگردیم 

گونه مجازات را در نظر گرفته است .

کود جزاء در ماده )۵4۷( خویش مجازات قتل عمد 
را با درنظر داشت رشایط پیش بینی شده در قانون 

مذکور چنین رصاحت داده است:

ماده 216 قانون مدنیهرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعیین نگردیده و معتده نیز مطالبه آنرا تا ختم عدت نکرده باشد،نفقه عدت سافط می گردد.
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 مــا قبــالً گفتیــم کــه رشیعــت اســالمی تعــدد زوجــات را 
ــی،  ــد رشیعــت هــای قبل ــرار داده اســت مانن مــرشوع ق
ــت  ــه بادرنظرداش ــه بلک ــق ن ــه مطل ــرق اینک ــا ف ــا ب ام
ــرای آن حــدود ورشوط  وضــع کــرده اســت  اســباب، و ب

کــه قــرار ذیــل اســت :
ــات  ــد مراع ــات باي ــدد زوج ــه درتع ــباب ك ــف (( اس ال
ــد از اســباب عــام واســباب خــاص کــه  ــارت ان شــوند عب

ــم: ــان میکن ــا را بی ذیالًآنه
۱. اســباب عــام : ازجملــه اســباب عــام تــداوی ومعالجــه 
کــردن حالــت کــم بــودن مــردان وزیــاد بــودن زنــان مــی 
ــودن  ــاد ب ــد؛ زی ــادی باشــد مانن ــت ع باشــد، چــه درحال
ــاد  ــا  ویازی ــامل اروپ ــل ش ــردان ؛مث ــه م ــبت ب ــان نس زن
بــودن زنــان بعــد ازجنگهــا ، چنانچــه بعــد از جنــگ 
جهانــی اول ایــن حالــت درآملــان بوقــوع پیوســت،که 
درمقابــل یــک مــرد چهــار زن ویــا شــش زن وجــود 
ــد  ــره زدن ــه مظاه ــت ب ــان دس ــان آمل ــس زن ــت ، پ داش
ــداد  ــرا تع ــدند. زی ــات ش ــدد زوج ــام تع ــان  نظ وخواه
ــاه  ــه  درش ــد ولقط ــده بودن ــته ش ــردان گش ــم از م عظی

ــود. ــده ب ــاد ش ــی زی ــن عموم راههاواماکی
ــت  ــت وحفاظ ــت ورحم ــرای مصلح ــت ب ــن حال  درچنی
زنــان از ابتــزال وانحرافــات جنســی ونگهداشــت ازامــراض 
مدهــش وخطیــر ماننــد؛ ایــدزو... نظــام تعــدد زوجــات 
یــک رضورت اجتامعــی مــی باشــد تااینکــه زن بــه خانــه 
کــه زن درآن  ای  وزندگــی زناشــوئی، خانــه وزندگــی 

ــد. ــدا کن ــد راه پی ــی مــی کن ــان وراحت احســاس اطمین
واز جملــه اســباب تعــدد زوجــات احتیــاج امــت اســالمی 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــدان ب ــل وفرزن ــادت نس ــه زی ــت ب اس
دشــمن وبــرای کمــک وهمــکاری درکارهــای زندگــی 

ــره. ــت وغی ــت وصناع ــد؛ زراع مانن
تعــدد زوجــات در دیــن یهــود مبــاح بــود وکــدام نصــی 
ــن مســیح وجــود نداشــت.  ــم آن  دردی هــم دال برتحری
ــود  ــای خ ــه ه ــه فرق ــارض ب ــرص ح ــاها درع ــرا کلیس زی

ــد. ــات را داده ان ــدد زوج ــازه تع اج
ــه اســباب تعــدد زوجــات حاجــت اجتامعــی آن  وازجمل
ــوة  ــرش دع ــت ن ــا جه ــت ه ــاد قراب ــر ایج ــت بخاط اس
ــالگی  ــن ۵4 س ــرم)ص( درس ــول اک ــه رس ــالمی، مثلیک اس
خــود نــه زن گرفتنــد، البتــه نــه زن خــاص بــه پامــرب اکــرم 
)ص( جوازبــود، بخاطــر نرشدعــوة اســالمی وبخاطــر 
کســب کــردن انصــار دیــن جدیــد راکــه آن اســالم بــود، 
درحالیکــه تــا ســن ۵4 ســالگی بــه یــک زن اکتفــاء کردنــد 
ــود. ــه تعالــی عنهــا ب کــه آن حــرت خدیجــه رضــی الل

د  قیــو و  ط  و شــر
ت ــا ج و ز د  ــد تع

تتبع و نگارش: دردانه فضایلی    
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تاریخ اجرا20/الی 22/حمل
مســاعدت  عمومــی  ریاســت 
وزارت  حقوقــی  هــای 
همــکاری  بــه  ج.ا.ا  عدلیــه 
ــی  ــی دفرتکانادای ــی ومال تخنیک
ــه آموزشــی  ــگ برنام متاثرازجن
عنــوان)  تحــت  را  روزه  ســه 
ومحافظــت  طفــل  حقــوق 
تــن   )15( بــرای  ازآن( 
ازکارمنــدان ریاســت عمومــی 
حقوقــی  هــای  مســاعدت 
ــال  وریاســت عمومــی مرکزاطف
دایرمنــود.  وزارت   درتــاالرآن 
موضوعــات  برنامــه  درایــن 
درادوارقبــل  اطفــال  چــون 
ترشیــع  مقاصــد  ازاســالم، 
اساســی  چهارحــق  اســالم، 
کنوانســیون  طبــق  طفــل 
حقــوق طفــل، حــاالت جنایــت 
ــگاه  ــازات آن ازن ــن ومج برجنی
مهــم   مــوارد  وچندیــن  رشع 
وآمــوزش  بحــث  دیگــرروی 

قرارگرفــت.

  برگزاری ورکشاپ سه روزه ) حقوق اطفال ومحافظت ازآن(
گزارشگر : بشیر احمد عزیزی

مجازات قتل

)ی( کلمــه اساســی )ی( نســبتی بــوده کــه 
اســاس را نســبت بــه حقــوق یــا قانــون مــی 
ــوق   ــم حق ــی گوئی ــه م ــد اینک ــد مانن ده
اساســی ویــا قانــون اساســی، پــس اساســی 
یعنــی بنیــادی واولیــه باشــد فلهــذا حقــوق 
ویــا  ســلطه  ازامتیــاز،  عبــارت  اساســی 
ــت  ــی اس ــی وطبیع ــای قانون ــت ه صالحی
کــه بصــورت فــرشده درقانــون اساســی 
بــرای افــراد جامعــه پیشــبینی شــده اســت 
ودولــت مکلــف بــه رعایــت آنهــا میباشــد 
اجتامعــی  حقــوق  شــامل  حقــوق  ایــن 
ــون اساســی  ــه قان ــوده ک ــاع ب وسیاســی اتب

ــد  ــردازد، مانن ــی پ ــان آن م ــه رشح وبی ب
وعــدم  ازمســاوات  برخــورداری  حــق 
داشــنت  حــق  زندگــی،  حــق  تبعیــض، 
آزادی بیــان، حــق کرامــت انســانی، حــق 
برائــت ذمــه، حــق داشــنت وکیــل مدافــع، 
حــق انتخــاب کــردن وانتخــاب شــدن 
ــه  ــه مثاب وغیــره کــه متــام ایــن حقــوق ب
حقــوق بنیــادی انســان بــه شــامرمی رود، 
ــوق را ازدولحــاظ اساســی  ــن حق ــس ای پ
نامیــده میتوانیــم، یــک ایــن کــه ایــن 
ذکراســت.  اساســی  درقانــون  حقــوق 
منحیــث  هرتبعــه  بــرای  ودیگراینکــه 

انســان اعطــا شــده کــه مســتلزم وی 
بــوده هیچــگاه از اوانفــکاک نــی یابــد، 
اساســی  حقــوق  دیگــر"  عبــاره  بــه 
اســت  وقواعــدی  ازاصــول  مجموعــه 
ــردم  ــردم وم ــت را بام ــط دول ــه رواب ک
ــه  ــوای ثالث ــان ق ــت وهمچن ــه دول را ب
 ) دولتــی )مقننــه، مجریــه، وقضایــه 
ــا یکدیگروحــدود  ارتبــاط قــوای مذبورب
ومســئولیت  صالحیــت  وظایــف، 
ــن  ــون اساســی معی ــک توســط قان هری

ــردد. ــی گ ــخص م ومش


