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ین  سخن آغاز

 سطحی رد را عمومی و فردی منافع و مصالح که هاییگرایش و مجرمانه یپدیده با مبارزه .1
 هر رد شهروندان نیز و دولت گریزناپذیر مسایل از دهندمی قرار هدف مورد تهدیدآمیز

 مختلف هایزمینه در دولت گسترده کردعمل در بزهکاری با مقابله فرایند. است جامعه
ز تواند عاری اشود. این فرایند نمیبا قضایی متبلور میماعی و غالاجت اقتصادی، سیاسی،

ت شود باشد. به عبارگیری مشخصی که اصوال در توجیه عقالنی بودن آن تالش میجهت
که کاری محصول یک امر تصادفی و ناگهانی نیست بلهای مبارزه با بزهدیگر، سازمان

کل ش یر نظام سیاسی و حقوقهای مکتبی هطور اساسی متاثر از مبانی تفکر و گرایشبه
د ه، به حجرمانای بدون برنامه علیه تمایالت میابد، زیرا امید به توفیق و کارایی مبارزهمی

 بینانه است.طور غیرواقعی خوشکافی غیرعقالیی و به
اقعی و ی وسیعی در ابعاد دنیای وو دامنه های مختلف، پیچیدهامروزه بزهکاری الیه .2

 و رنگ و ها و تمایالت بزهکارانه سمت و سوها، انگیزهگیرد. شیوهمجازی را در بر می
ف تری از گذشته پیدا کرده است، تحوالت سریع در ابعاد مختللعاب بسیار متفاوت

 کاری وهای نوظهور تعریف و ترسیم سنتی از بزهزندگی جمعی، تعامالت انسانی و پدیده
از بکاوی و این امور، وا مواجه کرده است. های اساسیهای مقابله با آن را به چالششیوه

 ماید.نی میمجرمانه و راهکارها مقابله با آن را ضرور هتعریف نهادی و سازمانی از پدید
نی، دی بیروندینی و چه  ماهیت درون شناسی چه دربا تکیه بر دستاوردهای دانش جرم .3

ع و مناف ه دار حمایت ازنهادهای علمی و اجرایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عهد
ی ند براتوانباشند، میمصالح فردی و جمعی در برابر تمایالت و اقدامات بزهکارانه می

 وهای کیفری ی مناسب و موثر و باز تعریف واکنشرسیدن به راهکارهای پیشگیرانه
 تر و موثرتری راترسیم نمایند.غیرکیفری نگاه انسانی



 

 

 رنامه وبهای اخیر، هنوز فاقد ی توالی بحران در دههجامعه افغانستان به دلیل تجربه .4
 مسئله جنایی تعریف شده و منسجم در زمنیه مقابله با پدیده مجرمانه است. اینسیاست

صت و در کنار عدم فعالیت و در حالت نیمه تعطیل درآمدن نهادهای عدلی و قضایی، فر
تفاده الء اسخساخته است تا از این بستر مناسبی را برای بزهکاران بالفعل و بالقوه فراهم 

واجه مهای جدی نموده و عرصه زندگی و امنیت روانی را برای مردم افغانستان با چالش
صویر ن یک تی ناکامی مبارزه با بزهکاری در افغانستان نداشتبسازند. یکی از دالیل عمده

ی جرم و ها و عوامل زیستی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسروشن از زمینه
ی گر در نهادهاو تربیت پژوهش بزهکاری است. بدیهی است که فقدان روحیه پژوهش

یدن به های اصلی نرسمایهتواند یک از بنآموزشی و نگاه تجارتی به دانش و تحصیل می
وثر ی مهدرک درست از اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرایم و تبیین راهکارهای پیشگیران

 سیاست جنایی منسجم و کارآمد است. و در نهایت تدوین
ک ییابی به ی را برای دستبینانهتواند بستر واقعمی پژوهش ضمن آموزش یچرخه .5

 هایسیاست جنایی موثر، منسجم و مناسب فراهم نماید. تحلیل و تبیین درست داده
ارد و قبول های روز جامعه، فراگیران را با توامندی و ظرفیت قابلعلمی معطوف به واقعیت

ای بر ا در راستری مبارزاتی کارآمدی های علمی برنامهی آموختهکند تا برپایهبازار کار می
زش یرا آموزتری را بردارند. های عملی مناسبخورد با پدیده مجرمانه تدوین نموده و گام

زهکاری بها، تمایالت و عوامل های علمی و واقع بینانه از زمینهمایهپژوهش محور بن
یز نسنجش  دهد تا در پرتو آن اقدامات کاربردی قابل اجرا با تأثیر گذاری قابلست میبد

 طراحی و تدوین شود.
 

 سردبیر
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 المللیقاچاق انسان به قصد فحشا از دیدگاه قوانین افغانستان و اسناد بین

 1نصیراحمد احمدی

  چکیده
نیز  عاصرلی بوده که به بردگی مهای سازمانیافته و گاهی فرامقاچاق انسان یکی از جمله جرم

 ان را باربانیتعبیر شده است. قاچاق انسان بدین دلیل از اشکال معاصر بردگی دانسته شده است که ق
رشار، سدرآمد  وهای فریبنده در مورد یافتن شغل مناسب و اجبار، فریفتن با وعده تهدیدآدم ربایی، 

تقل قصد منمسیران با وضعیت اسفباری به کشورهای آنان را چون بردگان و ا سپسبه دام انداخته و 
نیز  ن کشورها به کشورهای مقصد، بعد از ورود به آکنند. گذشته از وضعیت نامناسب انتقال آنمی

ده تا گری نموفروشی و روسپیها تنقربانیان اغفال شده به ویژه زنان و دختران ناچارند برای سال
هی . این بدردازدنعقده با قاچاقچیان انسان باید پرداخته شود را بپای که بر اساس قراردادهای مبدهی

 توجه به ست. باها از کشورهای مبدا به سرزمین مقصد ای واقعی انتقال آنها برابر هزینهمعمواًل ده
لی تحلی-این معضل بزرگ اجتماعی عصر حاضر، این تحقیق تالش نموده است تا به روش توصیفی

 دریابد. فحشاء المللی را در ارتباط با قاچاق انسان به قصدنستان و اسناد بیندیدگاه قوانین افغا
ن تصویب اق انساالمللی قوانینی را جهت مبارزه با قاچگذار افغانستان در پرتو اسناد بینقانون

ای کیفری هاسخنموده است. کود جزای افغانستان و قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران پ
فزون بر ست. ابینی نموده ای قاچاق انسان را پیشانواع مختلف قاچاق انسان و عوامل تشدیدکننده به

 وگیری، سرکوب المللی از جمله پروتکل پیشهای کیفری در قوانین افغانستان، اسناد بینپاسخ
ه قصد بنسان اهای پیشگیرانه در ارتباط با قاچاق ویژه زنان و کودکان پاسخمجازات قاچاق انسان به

 باشد.گیری اجتماعی و پیشگیری وضعی میبینی نموده است که شامل پیشفحشا را پیش
 المللی.قاچاق انسان، فحشا، قوانین افغانستان، اسناد بینها: کلید واژه

                                                             
 ی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه خاتم النبین)ص(، کابل، افغانستانآموختهدانش 1
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 مقدمه
می و ی اخیر رشد کیافته فراملی، در چند دههعنوان یکی از جرائم سازمانقاچاق انسان، به

شکل میافته داشته است. به اعتقاد برخی، توجهی در بین سایر جنایات سازمان کیفی قابل
ف ر ظریقاچاق انسان در قرن و بیست و یکم همچون استعمارگری در قرن بیستم است. این تعبی

هانی گیر و جای فراهای فراملی قاچاق اشخاص، بیانگر لزوم مبارزهدر کنار رشد روزافزون جلوه
 .در این راستا است

ین االمللی برای مبارزه با های صورت گرفته در سطح ملی و بینبه رغم تمامی تالش
ق ی جهانی، متاسفانه به لحاظ سود سرشار نهفته در اشکال مختلف قاچای مجرمانهپدیده

وینی به نتر شده اشکال کن نشده است، بلکه هر روز گستردهانسان، نه تنها این مشکل ریشه
 گیرد.خود می

یف رد تعرقبل از تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل قاچاق انسان، توافق جهانی در موتا 
لیه عی سازمان ملل در مورد خشونت قاچاق انسان وجود نداشت. بر این پایه گزارشگر ویژه

نی گوید: در حال حاضر توافق جهازنان، در پنجاه و ششمین نشست کمیسیون حقوق بشر می
ای ی عوامل مختلف بروسیله ی قاچاق بهانسان وجود ندارد. واژه در مورد تعریف قاچاق

، شی جنسیکرود که از مساعدت در مهاجرت داوطلبانه گرفته تا بهرهتوصیف اعمالی به کار می
 ر نوسانادی دمانتقال افراد با توسل به زور، تهدید، اغفال، خشونت و امثال آن، به قصد انتفاع 

 مشخص شده، توصیف تاریخی قاچاق منسوخ و فاقد تعریف مطلوب کههستند. عالوه بر این
ی سو گویی واقعیات موجود در مورد نقل و انتقال افراد و ماهیت و گستردهبوده و پاسخ

صر رد عناهای منسوخ در موی ذاتی یا اتفاقی در جرم قاچاق نیست بلکه در کنار دیدهاستفاده
د ق وجویل قرن نوزدهم دارد، مفاهیم جدیدی از قاچای قاچاق انسان که برگشت به اوامتشکله

ن به طور کلی و زنادارد که ناشی از ضرورت برآورده کردن نیازهای جاری قربانیان قاچاق، به
ی سعهطور ویژه در راستای حمایت و توطور خاص است. بنابراین، تعاریف جدید نیز باید به

 دهی شوند.حقوق قربانیان قاچاق سازمان
ی قاچاق انسان، م تعاریف متفاوت، توافق در حال گسترشی وجود دارد که مسألهبه رغ

ها در شرایط خدمت اجباری است؛ بنابراین، منظور قراردادن آنمتضمن نقل و انتقال افراد به
شود که هم مقاصد فحشا و هم مقاصد غیر جنسی و ای تعریف میقاچاق انسان اغلب به گونه
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کارگیری یا ربودن شود، به شمول بهراستای تکمیل فرایند قاچاق انجام می هم اقداماتی را که در
 کشی از شخص قربانی( را در بر گیرد.ی فرد قربانی تا مقصود یا هدف نهایی)بهرهاولیه

کشور  ای جدید و تازه برای یککسی جنسی(، پدیدهجرم قاچاق انسان به قصد فحشا)بهره
ا. است، حقیقتی غیر قابل انکار در بسیاری از کشوره ای جهانیخاص نیست، بلکه پدیده

 گیرند.رار میقکشی و سواستفاده قربانیان این جرم معمواًل زنان و کودکانی هستند که مورد بهره
لحاظ  های دنیا است که بهترین تجارتترین و وحشتناکاین نوع از تجارت، از پر منفعت

ن جرائم تریهمترین میزان رشد را دارد و یکی از مسریعدرآمد باال برای جرائم سازماندهی شده، 
رم لمللی؛ جاگذاری در افغانستان و اسناد بینالمللی است. بنًا مراجع قانونروز افزون بین

وانین قدگاه که این جرم از دیقاچاق انسان به قصد فحشا را مورد توجه قرار داده است؛ اما این
رم جای این های برگونه مورد تبیین قرار گرفته و چه مجازاتالمللی چافغانستان و اسناد بین

 باشد.بینی گردیده است، نیازمند تحقیق گسترده و بحث طوالنی میپیش

یف قاچاق انسان -2  تعر
 . قاچاق انسان در قوانین افغانستان2-1

ین نتان چقاچاق انسان در دو مصوبه، قانون مبارزه با قاچاق مهاجران و کود جزای افغانس
ل ال، حمقاچاق انسان عبارت از استخدام یا تحت تسلط قرار دادن، انتق»تعریف گردیده است: 

یا  تهدید -1های: کشی با استفاده از شیوهمنظور بهرهو نقل، نگهداری یا دریافت شخص است به
وذ؛ از نف سوء استفاده -4حیله و نیرنگ؛  -3اختطاف؛  -2ی قوه یا سایر اشکال اجبار؛ استفاده

عت پرداخت یا دریافت پول یا منف -5پذیری یا مجبوریت، سوء استفاده از حالت آسیب -5
 (.510ی کود جزا، ماده«)جهت کسب رضایت مجنی علیه جرم قاچاق انسان یا سرپرست وی

 . قاچاق انسان در اسناد بین المللی2-2
جهانی در مورد تعریف  تا قبل از تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل قاچاق انسان، توافق

ی خشونت علیه زنان، ی سازمان ملل در زمینهقاچاق وجود نداشت. بر این پایه گزارشگر ویژه
در حال حاضر توافق جهانی در »گوید: در پنجاه و ششمین نشست کمیسیون حقوق بشر می

اعمالی  ی عوامل مختلف برای توصیفوسیلهی قاچاق بهمورد تعریف قاچاق وجود ندارد. واژه
کشی جنسی، انتقال افراد با رود که از مساعدت رد مهاجرت داوطلبانه گرفته تا بهرهبه کار می



 

 
6 

اره 
شم

وم، 
ل د

سا
4

هار 
، ب

14
01

 

توسل به زور، تهدید، اغفال، خشونت و ... به قصد انتقاع مادی در نوسان هستند. مضاف بر 
که مشخص شده، توصیف تاریخی قاچاق منسوخ و فاقد تعریف مطلوب بوده و پاسخگوی این
ی ذاتی یا اتفاقی در ی سو استفادهعیات موجود در مورد نقل و انتقال افراد و ماهیت و گسردهواق

ی قاچاق های منسوخ در مورد عناصر متشکلهی قاچاق انسان نیست بلکه در کنار دیدگاهباره
انسان که برگشت به اوایل قرن نوزدهم دارد، مفاهیم جدیدی از قاچاق وجود دارد که ناشی از 

طور خاص طور کلی و زنان بهورت برآورده کردن نیازهای جاری قربانیان جاری قاچاق بهضر
-ی حقوق بزهطور ویژه در راستای حمایت و توسعهاست. بنابراین، تعاریف جدید نیز باید به

 (.30: 1394دیدگان قاچاق سازماندهی شوند)ذاقلی، 
بق این کند. مطاتری تعریف میوسعپارلمان اروپا قاچاق را به نحو م 1998جنوری  18در 

ی کشوری را به عمل غیر قانونی شخصی که تبعه»تعریف قاچاق انسان عبارت است از: 
-د بهرهپذیری وی به قصی فریب یا اشکال دیگر اجبار یا سو استفاده از موقعیت آسیبوسیله

«. دکنیکشور دیگر مطور مستقیم یا غیر مستقیم، تشویق به ورود یا اقامت در کشی از او، به
-تری ارائه میبا الهام از پروتکل قاچاق انسان تعریف کامل 2002طور مرجع در سال همین

م، نقل ستخدادهد. بر اساس این تعریف، هر دولت عضو اتحادیه باید تدابیر الزم اتخاذ کند تا ا
جبار، از ا جایی کهو انتقال و دریافت بعدی فرد شامل مبادله یا انتقال کنترل روی آن شخص در 

، به شودیشود یا از فریب یا اغفال استفاده ماستفاده می-رباییاز جمله آدم -زور یا تهدید
صد قی عینی یا قابل قبول دیگری جز پذیرش سوء استفاده ندارد یا به نحوی که شخص چاره

ای به بر نگاری،کشی جنسی از جمله هرزهکشی از فحشای دیگران یا سایر اشکال بهرهبهره
-یدست آوردن رضایت شخصی که نسبت به دیگری کنترل دارد، وجود یا منافعی رد و بدل م

ککشی دیگی اروپا هم روی بهرهشود. بنابراین، اتحادیهشود، قاچاق انسان محسوب می ید ران تأ
 عنوان شکلی ازکند؛ اما این تعریف بر خالف تعریف سازمان ملل، برداشتن اعضاء را بهمی

 شناسد.چاق به رسمیت نمیقا
ی قاچاق به رغم تعاریف متفاوت، توافق در حال گسترشی وجود دارد که مسئله

ی اجباری اکشیها در شرایط بهرهمنظور قراردادن آنانسان، متضمن نقل و انتقال افراد به
شود که هم مقاصد جنسی و هم ای تعریف میاست. بنابراین قاچاق انسان اغلب به گونه

شود، از به قاصد غیر جنسی و هم اقداماتی که در راستای تکمیل فرایند قاچاق انجام میم
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-کشی از شخص بزهدیده تا مقصود یا هدف نهایی)بهرهکارگیری یا ربودن اولیه فرد بزه
 (.31: 1394دیده( را در بر گیرد)ذاقلی، 

سال  تحد درسازمان ملل ماز بین تعاریفی که قباًل ارائه شده بود، تعریفی که مجمع عمومی 
-صورت گستردهبه 2000ارائه داد تا پیش از تعریف پروتکل قاچاق انسان مصوب سال  1994

ونی و به جا کردن غیر قان قاچاق انسان جا»تری مورد پذیرش قرار داشت. طبق این تعریف: 
های ی اشخاص در سراسر مرزهای ملی عمدتًا از کشورهای در حال توسعه و کشورمخفیانه

ی جنسی و هکشانهای بهرهدارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن افراد به وضعیت
ارشی، های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری، ازدواج سفجسمی و نیز دیگر فعالیت

ن و چیامنظور سود به کارگیرندگان، قاچاقاستخدام مخفیانه و فرزند خواندگی سفارشی به
 «.کاهای جنایتکار استسندی

وگوهای طوالنی پروتکل قاچاق انسان پس از گفت 3ی المللی نهایتًا در مادهی بینجامعه
 مال زوریا اع استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت اشخاص با تهدید»این جرم را: 

ری پذییبیا موقعیت آسربایی، دسیسه، فریب، سواستفاده از قدرت های اجبار آدمیا دیگر شکل
یگری یا از رهگذر داد و ستد پول یا منافع برای به دست آوردن رضایت فردی که بر شخص د

 (.367: 1384تعریف کرده است)مهرا، « کشیمنظور بهرهکنترل دارد، به
ن تواند در یک سند جای گیرد. به همیی اشکال مدرن قاچاق به سختی میطیف گسترده

عضو  نمایند، به نحوی که کشورهایقط حداقل استانداردها را تعیین میعلت، این تعریف ف
راد اچاق افثال: قتوانند بر اساس نیازهای خود از آن فراتر رفته و آن را تکمیل نمایند؛ برای ممی

 ها یکی از این موارد است.برای انجام آزمایشات پزشکی روی آن
این واژه را از نظر مفهومی شامل لیست  کند؛ اماکشی را تعریف نمیاین پروتکل، بهره

-کشی حداقل شامل بهرهگوید بهرهداند. به همین دلیل میکشی میمحدودی از اشکال بهره
های مشابه بردگی و برداشتن داری، فعالیتکشی، بردهبرداری از تن فروشی یا سایر اشکال بهره

سایر اسناد قانونی تعریف نشده کشی جنسی دیگران نیز در پروتکل و اعضای بدن است. بهره
دهد و آن را ی قاچاق انسان مورد توجه قرار میکشی جنسی را فقط در زمینهاست. پروتکل بهره

کشی جنسی چه که کشورها در حقوق داخلی خود از بهرهکند و از ورود به اینمجرمانه تلقی می
ی اعمال انسان، تعیین گستره کند. هدف پروتکل از تعریف قاچاقبرداشتی دارند، خودداری می
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پروتکل و کنوانسیون جنایات سازمان یافته نسبت به عملیات قاچاق و فراهم نمودن یک مبنای 
مشترک برای تنظیم و تدوین جرایم داخلی، آیین دادرسی کیفری و تدابیر حمایتگر و 

 کننده از قربانیان و تدابیر پیشگیرانه است.پشتیبانی

 قاچاق انسان به قصد فحشاء انگاریمبانی جرم -3
د، ز نژاانسان از آنرو که دارای کرامت است از حقوقی برخوردار است و این حقوق فارغ ا

رنگ، مذهب، ملیت، وضعیت اقامت و ... محترم است. پاسداشت این حقوق اساسی که 
ا هلتها است و بر این اساس دوی نخست از مسؤولیت دولتحقوق بشر نام دارد و در درجه

وگیری یابند که از نقض حقوق بشری یا انسانی اشخاص و لو توسط مأمورین خود جلوظیفه می
 وها نقض شد، با سازوکار مناسب قضائی و اداری کنند و در صورتی که حقوق انسانی آن

 موارد، ها در اینی او اهتمام ورزند؛ قصور دولتی حقوق نقض شدهمساعدت به وی، به اعاده
-می المللی مثل شورای حقوق بشر را، فراهمها در مقابل نهادهای بینگویی آنضرورت پاسخ

 (.8: 1390کند)عینی، 
جرم قاچاق انسان از معدود جرائمی است که در فرآیند وقوع آن به طور آشکار و برجسته  

شود و بسیاری از حقوق اساسی و بنیادی اشخاص مثل حق آزادی، امنیت و خلوت او نقض می
شود، تباین آشکاری با کرامت و شأن انسانی او ائی که قربانی این جرم با آن مواجه میرفتاره

گری اجباری، کار اجباری، خشونت و ... فقط برخی از ربائی، روسپیدارد: فریب، زور، آدم
دهند. تردیدی باقی نیست این فرایند با شان یک انسان فاصله عناصر چنین رفتاری را تشکیل می

این رو قاچاق انسان، نقض حقوق بشر و مغایر کرامت انسانی قلمداد شده است و هر  دارد، از
یابد تا اواًل نسبت به تعقیب مرتکبین دولتی که با این رفتار خالف بشری مواجه است، وظیفه می

جرم اقدام کند و ثانیًا با ترتیب دادن اقدامات اداری و قضائی مناسب در جبران حقوق پایمال 
ی آن بکوشد. این وظایف حمایت گرایانه فارغ از وضعیت مهاجرت و اقامت و اعادهشده او 

دار در تعقیب مرتکب جرم، باید اعمال شود و شخص و حتا همکاری او با مقامات صالحیت
کند. بر اساس آنچه آمد، اال کوتاهی و قصور آن دولت، موضوع نقض حقوق بشر را مطرح می

های حقوق بشری و الزامات آن ی جرم قاچاق انسان را باید در ارزشهدیدمبنای حمایت از از بزه
های متفاوتی از حقوق انسانی اشخاص را به نحو وجو کرد؛ زیرا قاچاق انسان گونهجست
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-شدیدی از میان می برد و مغایر حقوق بشر است؛ پس هر دولتی ملزم به حمایت از قربانی می
پذیر داللت می نیز که بر دستگیری از اشخاص آسیبهای اسالشود. چنین الزامی با ارزش

 دارد، سازگار است.
اق ز قاچتواند ااز سوی دیگر کمک به متضرر و حمایت از او تدبیری پیشگیرانه است که می

-هم میکاری )دومین( جلوگیری کند و برعکس آن رها کردن متضرر جرم، موجباتی را فراو بزه
رفتار ند، گپذری برخوردارویژه از وضعیت آسیبا مهاجرین که بهکند تا قربانیانی مثل کودکان ی

ها شز گزارهای جنایتکار و قاچاقچیان انسان شده و در نتیجه قربانی مجدد شوند. برخی اگروه
ها ی آنرفتاردهند که گحکایت از آن دارد که تعدادی قربانیان قاچاق انسان را افرادی تشکیل می

ند. ادهه یک مورد محدود نشده است و برای دومین بار نیز قاچاق شدر دام قاچاقچیان فقط ب
دیدگی زهبگیری از تکرار جرم قاچاق انسان و بنابراین یک دلیل دیگر حمایت از قربانی، پیش

 مجدد قربانیان قاچاق انسان است.
ا ر یرینتوان دالیل زویژه میی قاچاق انسان به آنچه گفتیم محدود نیست و بهدالیل عمده

 اضافه کرد:
های مادی و معنوی از او، جلب اعتماد وی نسبت به دیده و حمایتکمک به بزه -1

و، اهای قضایی و کمک به او جهت بازگشت به بطن جامعه است و دولت با حمایت از سازمان
یی و ای قضاهی موثر با جرم قاچاق انسان با ارگانکند تا جهت مبارزهقربانی جرم را تشویق می

 مأمورین اجرای قانون و پولیس همکاری و در اجرای عدالت کمک کند.
ی جتماعهای اقتصادی و اتر قربانیان جرم قاچاق انسان تحت تأثیر فقر و محرومیتبیش -2

د و این دهنیکشی از خود تن مو به علت فریب یا اجبار در فرآیند قاچاق انسان وارد و به بهره
: 1385کند)نوبهار، ها و لزوم حمایت از ایشان را تأیید میوضعیت عدم مسؤولیت کیفری آن

ه جامعه کرو است ها به حمایت و قربانیان جرم قاچاق انسان از آن(. به بیان دیگر، الزام ولت25
کمک و  ییستهنهد که شاداند تا مجازات کند، بلکه بر او عنوان قربانی جرم میاو را مجرم نمی

دون بی او اعاده شود و البته جبران این حقوق تضییع شده ع شدهحمایت است تا حقوق تضیی
ا نسان رها امکان پذیر نیست. بنابراین، حمایت از قربانیان قاچاق احمایت و مساعدت دولت

می وجو کرد که بر شأن و جایگاه مناسب قربانی در تماهای حقوق بشر جستباید در آموزه
 بای مورد مالحظه قرار گیرد. مراحل تعقیب، محاکمه و تعیین مجازات
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، شناسانهشناسانه و هستیهای انساناز جانب دیگر، حقوق بر مبانی فکری، کالمی و تئوری
، ی دیگرهای افراد و کرامت انسانی بوده و از سومبتنی است و غایت آن، حفظ حقوق و آزادی

س ازد. پسذاری موجه میگی قانونقواعد عام و اصول عقالنی است که کارکرد دولت را در حوزه
 انگاری کرد:توان جرمقاچاق انسان به قصد فحشا را با مبانی ذیل می

 . کرامت انسانی1-3
 وصفی کرامت انسانی به معنای بزرگی و حرمت داشتن او است. کرامت انسانی برای آدمی 

ست که ام اتراست که استوار بر دو ویژگی عقل و اختیار است. آدمی از آن رو بزرگ و سزاوار اح
 ز وصفعقل و اختیار دارد. این دو ویژگی از اوصاف ذاتی انسان است و در پی آن کرامت نی

 ند.کنعنوان ذاتی باب برهان یاد میذاتی آدمی است. فیلسوفان اسالمی از چنین وصفی به
ی درک آید و تصور ذات شی براذاتی باب برهان امری است که از صمیم ذات یک شی بر می

گوییم انسان کریم است، (. هنگامی که می159: 1387صف کافی است)رحیمی نژاد، آن و
ثانی  ی اسالمی به چنین وصفی معقولکنیم، در اصطالح فلسفهوصف ذاتی را بر او حمل می

 گویند.فلسفی نیز می
ی نخست قرن بیستم با صدور ی جهانی در نیمهخوشبختانه کرامت انسانی در عرصه

نی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این اعالمیه که مورد پذیرش ی جهااعالمیه
مند است و موجب گردیده که کرامت انسانی افغانستان نیز قرا گرفته است، از اقبال عمومی بهره

انگاری مورد توجه قرار گیرد. یکی از سپهرهایی که به گذاری و جرمدر ابعاد گوناگون سیاست
انگاری قاچاق انسان است؛ زیرا تمامی ر کرامت انسانی قرار گیرد، جرمتواند زیر تاثیژرف می

طور فطری و یکسان از ی الهی بهها به جهت داشتن قدرت تفکر، آزادی اراده و وجههانسان
گردد و با ارتکاب جرم و گناه از او کرامت ذاتی برخوردارند. این نوع کرامت به ذات آدمی بر می

ی ی دیگری از کرامت انسانی است که مقید به عقیدهمت اکتسابی جلوهقابل تفکیک نیست. کرا
شود. قاچاق انسان سبب از بین بردن آزادی باشد و در رابطه او با خداوند تعریف میانسان می

ها و توان در نظریهی کرامت انسانی را میباشد. مبانی اندیشهی قربانیان قاچاق انسان میاراده
ی خودمختاری اخالقی ی حقوق طبیعی، نظریهر مکتب اصالت فرد، نظریهمکاتب مختلفی نظی

ی وجو کرد که هر کدام از دیدگاه بخصوص به مسألهو تئوری کرامت مبتنی بر وحی جست
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رو است که پایه و ی علم حقوق از آناند. اهمیت کرامت ذاتی در حوزهکرامت انسان نگریسته
ت در قلمرو حقوق کیفری نیز دارای اهمیت بسیار باالیی اساس تکالیف انسانی است. این کرام

ی ی احترام به این کرامت احترام به آزادی و استقالل انسان است؛ در نتیجهالزمه است.
های فردی شهروندان است، امری استثنایی ی آزادیی دولت در محدودهانگاری که مداخلهجرم

توان نوعی اثرگذاری متقابل بین یل قوی است: میشود و همواره مستلزم توجیهات و دالتلقی می
ها و انگاری و کرامت انسانی در نظر گرفت. رعایت مؤلفهی جرمحقوق کیفری در حوزه

های معیارهای کرامت انسانی نظیر آزادی، برابری و عدالت در فرآیند قانونگذاری مانع مداخله
ود و در اصالح و بازنگری قوانین شغیر ضروری دولت در فضای آزاد رفتاری شهروندان می

انگاری رفتارهای مغایر کرامت از سوی دیگر با جرم شود.کیفری مغایر با این اصل موثر واقع می
 ذاتی)قاچاق زنان به قصد فحشاء( به حمایت از حقوق بشر برخیزد.

 . حق طبیعی2-3
و  گراییشمندان سزاانگاری و مجازات در اجتماع است. از دیدگاه دانحق طبیعی، مبانی جرم

ود سانی وجوامع انجانگاری و ... در گذاران برای جرمی قانونویژه ارسطو، مبنایی واالتر از ارادهبه
ناپذیر است که ی نظم خللجهان در سیطره»دارد که همان حق طبیعی است. بر اساس باور او 

ی حکومت ادهنظم، برتر از ار کند و قواعدطبیعت، قواعد آن را بر جریان حیات انسانی تحمیل می
سان از ( و راه دستیابی به این اصول و قواعد برای ان60: 1391جعفری، «)و مقصد انسان است

ق این (. طب3تا: شود)احمدی، بیطریق کتاب آسمانی، تالش عقلی و یا شهود عقالنی ممکن می
ی اعتدال زهن رفتارها از حوی رفتارهای متقابل افراد است و اگر اینظریه، اجتماع انسانی عرصه

 یابد.شود و جرم، ارتکاب میخارج شود، به حقوق افراد، تجاوز می
ی اجتماع، هکند که هر رفتار مجرمانه، در حوزبدین لحاظ عقل با الهام از حق طبیعی، حکم می

ت ذالرانگاری و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته شود؛ زیرا بزهکاری یکی از اقسام جرم
 ا اختیاربهکار کند و بزاخالقی است که در جریان ارتکاب آن، عنصر اراده نقشی با اهمیت را ایفا می

 (.129: 1395گراید)مهریزی، کند و به دمان رذیلیت میخویش، فضیلت را رها می
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 . ضرورت زندگی جمعی3-3
ی یکرهگرایی را بر پی اخالقکانت، از پیشگامان اخالق گرایان، همواره کوشیده است تا جامه

ت که ترین حقیقت تجربیات ما، احساس اخالقی اسشگفت»ی او ی خود بپوشاند. به گفتهفلسفه
قی را ظم اخالنبه باور او، «. تواند از حکم به نیکی یا بدی آن چشم بپوشددر برابر هر عمل، نمی

 اخالقی، مستوجب چیز مقدم داشت و از همین جهت، تعرض به سالمت این نظمباید بر همه
ردی، ادی فانگاری کرد؛ آزکیفر است و در این راستا، رفتار خالف اخالق را در جامعه باید جرم

رای ی حقوق، ایجاد شرایطی بقانون کلی نظام اجتماعی مانع تحقق کامل آن است؛ پس وظیفه
ادی فظ آزحبرای  کند کهها است؛ بدین رو حقوق، بدان اندازه آزادی را محدود میجمع این آزادی

 (. 66: 1391دیگران و هماهنگی اختیار اشخاص بدان ضرورت است)جعفری، 

 . جلوگیری از ضرر4-3
اهیت ی لیبرال افراطی، هرگاه می نظریهانگاری است؛ بر پایهاصل ضرر، از مبانی جرم

ت؛ سانگاری ارفتاری مستلزم زیان به دیگری باشد، حتا در فضا و محیط خصوصی، قابل جرم
 وصی، ازمرو خصتوان تنها با استناد به وقوع آن در قلآور به دیگران را نمیزیرا رفتارهای زیان

ی خصوصی سان محتوای اصل ضرر را، از یک سو به حوزهشمول اصل ضرر بیرون راند، بدین
 بار به دیگران را حتابخشد و از سوی دیگر، همزمان رفتارهای زیانهمچون یک قلمرو، تعین می
د از (. مرا303: 1387دهد)نوبهار، ی جزایی قرار میی مداخلهدر قلمرو خصوصی، در دایره

دی اصل ضرر این است که تنها موردی که جامعه و دولت حق مداخله در امور زندگی و آزا
ه ن مداخله با آکتواند در مورد دیگران اجبار و زور به کار برد، زمانی است دیگران را دارد و می

 هد جلو آسیب و ضرر به دیگران را بگیرد.بخوا
ها و جوامع همواره سعی دارند سطح اخالق فردی و اجتماعی خود را به باالترین حد دولت

نمایند تا حدودی از رفتارهایی که سطح اخالق را در جامعه تنزل ممکن برسانند و نیز سعی می
ز ابزارهای غیر کیفری اعم از رسمی ها برای این مقصود گاهی ادهند جلوگیری نمایند. دولتمی

های گروهی، خانواده، مساجد، نهادهای فرهنگی و غیر رسمی چون آموزش و پرورش، رسانه
کنند و گاهی هم جهت حفاظت از اخالق فردی و اجتماعی جامعه از مذهبی و ... استفاده می

گیرند. زمانی که بهره می حقوق کیفری و ابزارهای وابسته به آن در کنار سایر ابزارها و نهادها
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دولت برای حفاظت از اخالق، از حقوق جزایی استفاده نماید در آن صورت بر اساس معیار 
گرایی حقوقی این است که عمل کرده است. در واقع منظور از اخالق« گرایی حقوقیاخالق»

ان جرم و گذار، اعمال مخالف اخالق را به عنوحقوق بایستی در خدمت اخالق باشد و قانون
 قابل مجازات اعالم نماید.

ا اده و آن ردرا مورد تبین قرار « گرایی حقاخالق»دانان که پردازان و حقوقیکی از نظریه
 1958ل ی حقوق جزایی پذیرفته، پاتریک دولین است. وی در ساعنوان یک مبنا برای مداخلهبه

جود وی اخالقی و غیر اخالقی یک حریم خصوص»در یک سخنرانی به این تفکر لیبرالیستی که 
ظری ودیت نی وی هیچ محدبه عقیده« دارد که مربوط به قانون نیست، حمله برد و آن را رد کرد.

 ه تفسیراعالم نمود ک« اصل ضرر»برای حقوق علیه امور اخالقی وجود ندارد. وی با رد کامل 
ن اجرای اخالق و ی قانوی خصوصی و عمومی صحیح نیست و وظیفهامور اخالقی به حوزه

به  مین شود.دردسر جامعه تأی بیای که نظم عمومی و ادارهبرقراری نظم اخالقی است، به گونه
آمیز گرایی حقوقی، مخاطرهپوشی کردن از این اصول، بنیادین یعنی اخالقی دولت چشمعقیده

اده حق استف شود که بایستیی جدی به اخالق، شامل حمله به جامعه نیز میاست. چون حمله
که  کنداز حقوق جزایی را در جهت پاسداری از منافعش برای خود نگاه دارد. او استدالل می

زاده، یتری برای اجرای اخالق به کار رود)مصطفکم و با تحمل و تسامح بیشحقوق بایستی کم
1392 :93.) 

یشگی گرایی حقوقی، استدالل او بر حق همهدف اصلی دولین از مطرح کردن اخالق
این  جامعه در وضع حکم اخالقی برای شهروندان و حق استفاده از حقوق جزایی برای اجرای

ی رهدربا ی استدالل او این است که جامعه، شایستگی این را دارد تاحکم است. در واقع خالصه
های عمومی یا خصوصی شهروندان داوری کند؛ چون جامعه، بر اساس هر یک از فعالیت

معه رد که جاباشد. این داللت بر این داای از باورهای سیاسی و اخالقی میجموعهتعریف او، م
عنوان ی تعریف جامعه بهای فراتر از افراد ساکن در یک سرزمین است. بنابراین، نتیجهمجموعه

رای بارند، آن است که کسانی که بین از این باورها قرار د« یک اجتماع دارای باورهای مشترک»
 شوند.معه تهدید شمرده میدوام جا

پردازان حقوق جزایی قرار گرایی حقوقی، مورد انتقاد شدید برخی از نظریهمعیار اخالق
تعلیم اخالق، حق و تکلیف پدر و مادر و مربیان است. حکومت »ی آنان گرفته است. به عقیده
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د، از حد خود پا را ها را بر عهده بگیربهره است، اگر وظایف آنکه از این عالیق و عواطف بی
ماند؛ آزادی و استقالل های خطیر خویش باز مینهد و نه تنها از انجام مسؤولیتفراتر می

ویژه در مورد این اشخاص که مورد باشد، بهها میروحی و معنوی را که از حقوق طبیعی انسان
با توفیق آن در این راه  کهگیرد. بدون اینی شان نادیده میاند، با دخالت در وظیفهاحترام جامعه

-دور از چشم مأموران انجام میتواند بر آنچه که در پنهان و بهامید بست، چون حکومت نمی
توان انتظار داشت که رهبری گیرد، نظارت داشته باشد. از مسؤوالن و مأموران حکومت نمی

 اخالقی جامعه را آن هم با ابزار حقوق جزایی بر عهده گیرند.
ل یک دلی ی دولین را که انتقاد و احساس عمومیپردازان، این نظریهاز نظری چنین یکیهم

سد: نویخوبی است تا فکر کنیم که یک رفتار غیر اخالقی است، مورد انتقاد قرار داده و می
تار آن رف تواند دلیل خوبی برای غیر اخالقی دانستنانتقاد و سرزنش عمومی از یک رفتار نمی

مومی یک رفتار ممکن است ناشی از تعصب، نفرت، انزجار، تلقی شود. سرزنش ع
گاهی ناقص، کوتهاندیشی و خرافاتموهوم ی که افکری و ... باشد، به گونهپرستی، تبعیض، آ

 ایی برایگردد. لذا احساس و سرزنش مردم به تنهها از اخالق دشوار میتشخیص و افتراق آن
 روشن باشند تاستی دالیل مقبول و مورد پسند میی اخالقی کافی نیست بلکه بایسنجش قاعده

با  شود که نه سیاست و نه هیچ عمل دیگری در این احساس مؤثر نیفتاده است. این احساس
 اهنگیدالیل مقبول بایستی با دیگر اصول و موازین پذیرفته شده و مرسوم در آن جامعه هم

 باشد.داشته
ن این است که اخالق مذهبی و اخالق فردی دانای غالب حقوقبه هر حال امروزه عقیده

بایستی خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار گیرند و حقوق تنها در آن قسمت از اخالق اجتماعی 
گردد، مداخله نموده و مجازات که تخلف و نقض آن موجب اختالل شدید نظم اجتماعی می

اخالق فردی و اخالق مذهبی  ها، اگر حقوق جزایی در قلمروی آنتعیین نماید. بنا به عقیده
ی غیر قابل نهایت زیاد شده و موجبات مداخلهمداخله نماید، در آن صورت تعداد جرایم بی

توان به گردد. بر اساس این اصل، نمیاغماض دولت در زندگی خصوصی شهروندان فراهم می
توان به خاطر یچنین بر این مبنا نمخاطر خیر و صالح کسی، نسبت به وی اعمال زور کرد. هم

حق یا عدالت، کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام کاری کرد یا به دلیل سودمند بودن کاری 
برای او یا منجر شدن عمل یا عدم انجام عملی به خوشبختی او یا به دلیل عاقالنه یا صحیح 
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(. 92: 1392زاده، بودن فعلی در نظر دیگران، نسبت به فردی زور و اجبار به کار برد)مصطفی
تنها وقتی حق داریم در مورد دیگران اجبار به کار ببریم که بتوان نشان داد »گوید: اصل ضرر می

ای به کسی خواهد خواهیم از آن جلوگیری کنیم(، آسیب و صدمهو ثابت کرد عمل فرد، )که می
آن قسمت رسانید. تنها قسمتی که از اعمال فرد که برای آن در مقابل اجتماع مسؤول است، 

رسد. فرد در آن قسمت از اعمال خود که تنها به خود او مربوط است که اثرش به دیگران می
، دخالت «اصل ضرر»با توجه به «. است، آزادیش مطلق است و حدی بر آن متصور نیست

حقوق جزا تنها هنگام پذیرفتنی و مشروع است که مقصود از مداخله، جلوگیری از آسیب و 
 باشد. ضرر به دیگران

ین ند، چنرسااعمالی وجود دارد که تنها به مرتکبان آن زیان می»استوارت میل گفته است: 
علیه  ی جرائماعمالی، نباید ممنوع بشود؛ اما همان اعمال، اگر آشکارا انجام گیرند، در دسته

 ز آناولی بعد « دیگران قرار خواهند گرفت، چنین اعمالی ممکن است به درستی ممنوع شوند
 ی این اصل بیرون آورد.وی، حمایت از کودکان و ضعیفان را از دایره

ار ام دچی ماهیت و تعیین مرز، میان ضرر به خود و دیگران، به ابهدر این اصل از ناحیه
 ری قاچاقانگاتوان آن را یکی از مبانی جرمشود؛ ولی میاست و سبب تفسیر مضیق و موسع می

 انسان به قصد فحشا دانست. 

 . ارکان قاچاق انسان به قصد فحشا 4
للی، المالمللی، صالحیت این مرجع بینی دیوان کیفری بیناساسنامه 5ی بر اساس ماده

کشی و المللی یعنی تجاوز ارضی، جرایم علیه بشریت، نسلمحدود به شدیدترین جرایم بین
ه قادر به به نحوی ک ICC ی اختیارجرایم جنگی است. با این وصف باید بیبینم آیا امکان توسعه

ا ارد یدویژه قاچاق انسان به قصد فحشا باشد، وجود یافته بهتعقیب بعضی از جنایات سازمان
ر کرد که توان به نحوی تفسیرا می ICCخیر؟ بدین سان، باید بررسی شود، آیا صالحیت کنونی 

 برخی از موارد قاچاق انسان را در بگیرد یا خیر؟
 -کشی، تجاوز ارضی و جرایم جنگی، جرایم نسلICCل صالحیت در بین جرایم مشمو

شباهت کمی با قاچاق انسان دارند. بنابراین،  8(2)ب()-(22ی )بجز موارد مندرج در ماده
تواند میبررسی این جرایم از موضوع بحث ما خارج هستند؛ اما باید بیبنیم، آیا قاچاق انسان 
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د یا خیر؟ برای پی بردن به این موضوع الزم است، قاچاق ی جرایم علیه بشریت قرار گیرمحدوده
 ی جرایم علیه بشریت بررسی کنیم:دهندهانسان را در بستر ارکان تشکیل

 ی گسترده یا سیستماتیک. رکن مادی: حمله1-4
ات که جزئی از یک عملیماهیت یک جرم علیه بشریت فعل یا ترک فعلی است که ضمن این

هی به که نهایتًا منتاست، متضمن نقض شدید حقوق بشر افراد بوده یا اینسیستماتیک یا گسترده 
عنوان اعمال خاصی جرایم علیه بشریت را به ICCی اساسنامه 7ی شود. بر این پایه، مادهآن می

ت ی سیستماتیک یا گسترده نسبت به یک جعیعنوان جزئی از یک حملهکند که بهتعریف می
 حمله ارتکاب یافته باشد.غیر نظام با علم به آن 

د ی زیای گسترده یا سیستماتیک به این معناست که فعل مجرمانه باید دارای هماهنگحمله
ی رندهریزی شده و در سطح وسیع ارتکاب یابد، به نحوی که در برگیطور منظم طرحبوده و به

یک رشته »عنوان بهاساسنامه، حمله  7(a()2ی )تعداد قابل توجهی از قربانیان باشد. در ماده
، «است 7(a()1( و )kی )عملیاتی که متضمن ارتکاب چندین عمل از اعمال مندرج در ماده

ز جهت اشوند باید المللی احاله میکه به دیوان کیفری بین شود. در ضمن جرایمیتعریف می
فاقی اتی یک حمله نسبت به بشریت باشند. بر عکس، حوادث تعداد زیاد بوده و تشکیل دهنده

 ی گسترده و سیستماتیک نیستند.و مجزا و انفرادی، کافی برای صدق یک حمله
ز ای موارد را البته نه همه-این شرط دقیق و سختگیرانه، بسیاری از موارد قاچاق انسان

ان در خارج خواهد کرد؛ زیرا بسیاری از نهادهای مرتبط با قاچاق انس ICCی صالحیت گستره
ح باالی تواند در سطندرت میشان بهکنند و ساختار و فعالیتاقدام می مقیاس کوچک و محلی

ی طح باالهای قاچاق وجود دارند که در سهماهنگی قرار بگیرد. با این حال، تعدادی از شبکه
تخاب صی انپیچیدگی و گستردگی قرار دارند و قربانیان خود را به طور سیستماتیک از نواحی خا

ربایی و بردگی توسل به استفاده از خشونت شدید، تجاوز جنسی، آدمکنند و اغلب نیز ممی
از مورد نی طور انکارناپذیری از حداقل عملیاتسان، این نوع اقدامات بهشوند. بدینجنسی می

یز شک ی وجود هماهنگی در این حمالت نقراتر خواهد رفت و در باره اساسنامه 7ی در ماده
ی دیوان توان این موارد را مشمول این قسمت از اساسنامهمیکمتری وجود دارد. در نتیجه 

 المللی دانست.کیفری بین
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ی افزون بر شرط فوق، برای تحقق عنصر مادی یک جرم علیه بشریت، الزم است حمله
تن، ی گرفگسترده یا سیستماتیک در قالب ارتکاب یکی از اعمال قتل عمد، نابودسازی، به بردگ

 ، تجاوز جنسی بردگی جنسی، فحشای اجابری و ... ارتکاب یابد.اخراج یا کوچ اجباری
ی گسترده یا ی مشخصی را که جزئی از یک حملهسارنوال باید ارتکاب عمل مجرمانه

امه اساسن 7(a( )1)-(kی )سیستماتیک بر علیه یک جمعیت غیر نظامی است، ثابت کند. ماده
ICC د، پارتایمد و جرایمی نظیر زنای به عنف، آشامل لیستی از یازده فعل خاص است که قتل ع

ت ین لیسگیرد. همچنین اشکنجه و سایر اعمال غیر انسانی دارای مشخصات مشابه را در بر می
سی، دگی جنی تعدادی از جرایم مهم، از قبیل به بردگی گرفتن، تجاوز به عنف، بردر بردارنده

اق است که دقیقًا مربوط با قاچ فحشای اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی نسبتًا شدید
 انسان به قصد فحشاء هستند.

 . به بردگی گرفتن 1-1-4
شورای کنترل و  10قانون شماره  2ی ماده 3منشور نورمبرگ و قسمت  3-3ی به موجب ماده

المللی برای یوگسالوی سابق و دادگاه کیفری بین 5-3ی منشور توکیو و همچنین ماده 5-3ماده 
اعمال »المللی برای رواندا، به بردگی گرفتن را ی دادگاه کیفری بیناساسنامه 3-3ی ماده

اختیارات مربوط به حق مالکیت نسبت به یک شخص و شامل اعمال این اختیارات در اثنای 
-ی حقوق بینکند. این تعریف بر پایهتعریف می« ویژه کودکان زنان و کودکانقاچاق افراد به

 1به عمل آمده است.« به بردگی گرفتن»از  1926ون بردگی سال الملل عرفی و کنوانسی
تعریف فوق همانند تعریف مندرج در پروتکل قاچاق انسان، بیانگر ذکر قاچاق انسان 

کند و تعریفی هم از قاچاق انسان ای به پروتکل نمیعنوان یک اصطالح فنی است؛ اما اشارهبه
عنوان ها و کار اجباری به، خرید و فروش انسانICCمه دهد. بنابراین، به موجب اساسناارائه نمی

-عنوان جنایت علیه بشریت شناخته میاشکال مدرن بردگی، تحت عنوان به بردگی گرفتن به
(. کار اجباری نیز ممکن است متضمن موارد کار غیر 150: 1382شوند)کیتی چایساری، 

                                                             
فروشی و ترتیبات و نهادهای و قرار داد تکمیلی منع بردگی و برده 1926سپامبر  25داری قرارداد منع تجارت برده و برده 1. ماده 1

، بردگی را وضعیت یا حالت یک شخص برای اعمال هرگونه یا تمامی اختیارات ناشی از حق مالکیت بر شخص 1956مشابه بردگی 
 کند.دیگری تعریف می
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ی سکس باشد. با عنوان حرفهی دیگر بهعنوان رقاصه یا در جاهاها بهخانهاختیاری در فاحشه
بردگی »اساسنامه، قاچاق انسان برای مقاصد جنسی را تحت عنوان  7(g()1ی )این حال، ماده

کید بیش«به بردگی گرفتن»لحاظ نموده است نه « جنسی تر و شاید ، این تمایز شاید به خاطر تأ
 ه بشریت است.عنوان یک جرم علیهم برای پر رنگ تر کردن بردگی جنسی به

اچاق ها و مقاصد قطیف وسیعی از شیوه« بردگی جنسی»و « به بردگی گرفتن»به هر حال، 
داده  شود، اجارهای که در هر موردی که شخص فروخته میدهد، به گونهانسان را پوشش می

ک جرم عنوان یهتواند بگیرد، میشود و یا به نحو دیگری به عنوان کاال مورد معامله قرار میمی
 علیه بشریت تلقی شود. البته شرط پذیرش این استقالل وجود سایر شرایط اساسنامه و

 ی عناصر جرایم است.نامهآیین
ی جسمی، برای تحقق به بردگی گرفتن، اثبات بد رفتاری، سوء استفاده 7(C()2ی )ماده

 هدید بهمجبور یا تعلیه قاچاق داند. همچنین شرط نیست که مجنیجنسی یا روانی را الزم نمی
 ی خوراکر کافانجام کار اجباری یا بدون مزد شده باشد. بنابراین ممکن است به مجنبی علیه به قد

ه داده شود و حتی محل سکونت و خدمات پزشکی هم برای وی تهیه شود و مورد سوء استفاد
 (.150: 1382جسمی یا روانی هم قرار نگیرد؛ اما با این برده تلقی شود)کیتی چایساری، 

 ان، حفظآورد کنترل روی زنی قاچاقچیان در به دستهای مورد استفادهبر این پایه، روش
ها با قربانیان، گذارد که طرز رفتار آنها شکلی باقی نمیکشی جنسی از آنکنترل و بهره

ر ها موجب زوال عنصاست؛ زیرا طرز عمل آن« به بردگی گرفتن»ی ورود در تعریف شایسته
ی ت نتیجهشود. در حقیقت این وضعیدیده میی زندگی و آزادی علم بزهه در انتخاب شیوهاراد

 وار است.دیده در شرایطی بردهاعمال حقوق مالکانه نسبت به بزه

 . بردگی جنسی2-1-4
المللی، بردگی جنسی یک ی دیوان کیفری بیناساسنامه 7ی ماده 1بند  6به موجب قسمت 
ی قضایی تعریف نشده است. رویه 7(g()1ی )ست. بردگی جنسی در مادهجنایت علیه بشریت ا

ی جرایم، بردگی دهندهیا قراردادی هم در این مورد وجود ندارد. بر اساس مقررات عناصر تشکیل
جنسی آن است که مرتکب با اعمالی چون خرید، فروش، کرایه دادن، معاوضه و اعمال مشابه، 

مالکیت قائل شود و او را به اعمال جنسی وادار نماید)صادقی، نسبت به دیگری برای خود حق 
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ی در پرونده ICTY(. بر این پایه، شاید بتوان اعمالی که در کیفر خواست سارنوال 118: 1383
عنوان بردگی جنسی تلقی کرد؛ فوکا ادعا شده، همچنین بعضی از جنایات ارتکابی در رواندا را به

ای محبوس شده بودند که شبیه یک کردند که در خانها، ادعا میی فوکزیرا قربانیان پرونده
شد و بارها مورد هتک ناموس و ها مانند اموال شخصی مرتکب رفتار میخانه بود و با آنفاحشه

حمالت جنسی واقع شدند. همچنین برخی از زنان در حوادث رواندا، به ازدواج اجباری تن دادند 
نامیده « شانشوهران»کسی مداوم به کسانی که اصطالحًا از نسلمنظور نجات فرزندانشان و به
 (.158: 1382دادند.)کیتی چایساری، شدند، خدمت جنسی میمی

، جنسی بنابراین، قدر متقین این است که برای تحقق یک جرم علیه بشریت از طریق بردگی
 رض گسترده یاکه عمل وی جزئی از یک تعالزم است ثابت شود که مرتکب با علم به این

 ست.یافته است، در عمل قربانی را وادار به انجام اعمال با ماهیت جنسی کرده اسازمان
ود. شتلقی  عنوان بردگی جنسیتواند بهبر این اساس، بسیاری از موارد قاچاق انسان نیز می

 رایشوند یا جایی که بی سکس میمخصوصًا مواردی را که افراد، مجبور به خدمت در حرفه
سی تلقی توان بردگی جنشوند میخورند یا اغوا میشوند، فریب میمقاصد جنسی استخدام می

ا رشریت بکرد. در ضمن، برخی پروتکل قاچاق انسان، در هیچ کدام از اعمالی که جنایات علیه 
ه ی هم بدهند، الزم نیست که ثابت شود متهم عالوه بر عملی که مرتکب شده، منفعتتشکیل می

 رده است.دست آو

 .  فحشای اجباری3-1-4
ی هم راردادی قضایی یا قکند و رویههمانند مورد قبل، اساسنامه این اصطالح را تعریف نمی

ی فحشای اجباری دهندهدر این مورد وجود ندارد. لذا مشخص نیست چه اعمالی تشکیل
 هستند و فرق آن با اسارت و بردگی جنسی چیست.

شود که در آن اجباری برای توصیف وضعیتی استفاده می به طور کلی، اصطالح فحشای
های یا سایر اشخاصی که از رهگذر قوانین و رویه-ی شوهران یا والدینزنان و دختران به وسیله

شوند. شوند یا وادار به فحشا میفروخته می-آورندقانونی، قیمومتی نسبت به زنان را به دست می
-ی خدمت جنسی مید، شخصی را مجبور ناگزیر به ادامههمچنین وقتی کسی با اختیارات خو

ی متهم اهمیتی ندارد و کند، این عمل فحشای اجباری است. در فحشای اجباری انگیزه
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ضرورتی ندارد که مرتکب به طور فیزیکی قربانی را مورد حمله قرار دهد، بلکه هر گونه استفاده 
ثاًل: ترس از خشونت، بازداشت، فشار روانی، از زور یا تهدید به استفاده از زور کافی است؛ م

برداری از موقعیت شخصی که  در وضعیت آمیز، سوء استفاده از قدرت یا بهرهرفتار خشونت
-ناچاری قرار دارد یا سوء استفاده از عدم اهلیت قربانی برای اعالم رضایت، کافی به نظر می

کند، امتیاز مالی یا غیر مالی تمایز میرسد. برخی معتقدند آنچه این جرم را از بردگی جنسی م
دیده است که برای مرتکب  یا شخص دیگر به دست آمده یا انتظار می رود در جریان مبادله بزه

 (.158: 1382یا از رهگذر اعمال فرد مورد تجاوز جنسی، به دست آید)کیتی چایساری، 
ا در یناد هویت باشند در خصوص قاچاق انسان، جایی که زنان زندانی باشند یا فاقد اس

د؛ اهد بوشناسند، این تعریف موسع، مفید خومکانی قرار گرفته باشند که موقعیت خود را نمی
اده استف شود که اجباری فیزیکی ممکن است، برای استثمار جنسیزیرا نه تنها شامل مواردی می

 واندده که نمی تاش تضعیف ششود، بلکه شامل مواردی هم خواهد شد که قربانی آنقدر روحیه
 طور موثر اعمال نماید.عنوان فاحشه بهاش را برای اعالم رضایت جهت کار بهاراده

 . تجاوز جنسی4-1-4
ین ما در اکنند؛ ای عناصر جرایم، ارکان تجاوز جنسی را بیان نمینامهو آیین ICCاساسنامه 

ی هیجاد شده است. در رویا ICTYی و بعد به وسیله ICTRی ی قضایی به وسیلهزمینه، رویه
تعرض جسمی با ماهیت جنسی که تحت شرایط اجباری »عنوان قضایی، تجاوز جنسی به

 و صرف محصور بر تجاوز یا اعضای جنسی و یا اعمال فشار جسمی نیست،« ارتکاب یافته
 تفسیر شده است.

-ار میی قردیدگان قاچاق انسان به قصد فحشاء نیز در موارد زیادی مورد تجاور جنسبزه
-فاحشه احبانگیرند؛ زیرا قاچاقچیان و سایر افرادی که روی قربانیان کنترل دارند، از جمله، ص

دیدگان مرتکب ها و حتا مشتریان در بسیاری از موارد برای درهم شکستن مقاومت بزهخانه
 اوزشوند. بدین سان، بسیاری از موارد قاچاق انسان تحت پوشش تعریف تجتجاوز جنسی می

 تواند یک جرم علیه بشریت محسوب شود.جنسی قرار می گیرد و از این حیث می
لیکن برای تحقق یک جنایت علیه بشریت از طریق تجاوز جنسی، الزم است ثابت شود که 

یافته ارتکاب یافته است. این شرط، ی گسترده و سازمانعنوان جزئی از یک حملهتجاوز به
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کند؛ زیرا مشتریان دیدگان قاچاق انسان را زایل میجنسی با بزهمسؤولیت کیفری مشتریان رابطه 
گاهی دارند که اعمال آنبه ی موضوع ماده -ی گسترده و هم آهنگها جزئی از یک حملهندرت آ
 اساسنامه است. 7

 . رکن معنوی: علم به حمله2-4
 ICCنامه اساس 7ی که مجرمیت یک متهم به خاطر ارتکاب یک جرم مشمول مادهبرای این

ده حاصل شود، سارنوال باید ثابت کند که متهم با علم به وجود حمله، مرتکب آن عمل ش
ت زم نیسای وجود دارد؛ اما الاست. بنابراین، الزم است مرتکب اطالع داشته باشد که حمله

گاهی داشته است . به ثابت شود که از جزئیات دقیق نقشه یا سیاست دولت یا سازمان نیز آ
موافق بوده یا آن را  متهم با سیاست یا نقشه مبنای حمله سارنوال نیاز ندارد ثابت کند که عالوه

الصه، خای خاص را در طول حمله داشته است. به طور که قصد اخذ نتیجهقبول کرده و یا این
هی ا اگاآنچه نیاز است اثبات شود این است که عمل خاص از روی عمد ارتکاب یافته و متهم ب

ی گسترده و هماهنگ علیه یک جمعیت غیر نظامی که عمل وی جزئی از یک حملهیناز ا
 است، مرتکب آن شده است.

سته آن د راجع به قاچاق انسان و شاید اشکال دیگر جنایات سازمان یافته، امکان محکومیت
ست، اه افتیها جزئی از یک عملیات سازمان که اعمال آناز مرتکبین که عامدًا و با علم به این

ی بردگ مبادرت به سازماندهی، معاونت، یا مشارکت در ارتکاب اعمالی نظیر تجاوز جنسی، به
 اند، وجود دارد.گرفتن، بردگی جنسی، فحشای اجباری یا قاچاق کرده

ابد، یمی چنانکه مالحظه شد اعمالی که در فرایند قاچاق انسان از سوی قاچاقچیان ارتکاب
به  نصر مادی بسیاری از جرایم علیه بشریت است. اعمالی مانندصورت دقیق منطبق بر عبه

دهنده بزه بردگی گرفتن، فحشای اجباری، بردگی جنسی و تجاوز جنسی، همان عناصر تشکیل
ب ی ارتکاالمللی دیوان کیفری بینقاچاق انسان هستند که اگر با شرایط مورد نظر اساسنامه

ر ، تفسیآیند. بر این پایهی جرم جنگی به حساب مییابند، جرم علیه بشریت و در شرایط جنگ
ا سان رمقررات مربوط به صالحیت دیوان، به نحوی که موارد گسترده و بسیار شدید قاچاق ان

 دربر گیرد، دور از واقعیت نیست.
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 های نخستین قاچاق انسان به قصد فحشاهای اولیه به جلوه. پاسخ5

 المللیبینهای  پاسخ. 1-5
ی اول المللی اغلب در قالب راهکارهای پیشگیرانه )مادهی اسناد بیناولیههای پاسخ

-های بینها به همکاری(، دعوت دولت1921المللی قرارداد بین 6ی و ماده 1904نامه مقاوله
بانیان به قرارداد تکمیلی بردگی(، بازگرداندن قر 8ی و ماده 1933قرارداد  3ی المللی )ماده

اق انسان های ابتدایی قاچانگاری جلوهها به جرم( و الزام آن1904نامه قاولهم 3ی وطن)ماده
ضمنی مجازات  که به طور 1910مه  4المللی قرارداد بین 5ی است. بر این پایه، به استثنای ماده

ا به مشخصی ر المللی، پاسخکشی جنسی از زنان مقرر نموده است، اسناد بینتبعید را برای بهره
 اند.دهیده کربینی پاسخ شایسته در قبال این پدها را مکلف به پیشدیکته نکرده بلکه آن کشورها

وق فسناد ی قاچاق انسان که از طریق تصویب اافزون بر واکنش سازمان ملل به مظاهر اولیه
سازمان ملل  ها نمود یافته است،ها به انجام اقداماتی برای پیشگیری و سرکوب آنو الزام دولت

ر ر کناحد اقدامات دیگری را نیز برای سرکوب این پدیده تدارک دیده است. این سازمان دمت
ای هصورت ملی و منطقی جهان که بههای تحقیقاتی و پژوهشی در مناطق آلودهاجرای پروژه

گاهیانجام می  رگیر بادهای ویژه دولتبخشی و ایجاد حساسیت در اذهان افراد بهشود، برای آ
مختلفی  ای و جهانیهای منطقهها و کنگرهقاچاق انسان، مبادرت به برگزاری همایشی پدیده

 نیز کرده که این وضعیت هم اکنون نیز ادامه دارد.

 المللی و توانمندسازی کشورها در مقابله با قاچاق انسان. سیاست جنایی بین1-1-5
ا جرم مبارزه ب ها، ادارهسانکشی از اندر پاسخ به معضل در حال گسترش قاچاق انسان و بهره

عدالت  وای تحقیقات راجع به جرم منطقه ی بینو مواد مخدر سازمان ملل وابسته به موسسه
د. این شروع کر 1999ی جهانی مبارزه با قاچاق انسان را در مارچ سازمان ملل متحد برنامه

ا راف ذیل قاچاق انسان، اهدهایشان برای مبارزه با ها در تالشمنظور کمک به دولتبرنامه به
 کند: تعقیب می
 مشاوره با طراحان قانون و بهبود بخشیدن به قوانین مربوط؛ .1
 ؛ی ادارات و واحدهای ضد قاچاق انسانمشاوره و مساعدت برای ایجاد و توسعه .2
 آموزش قضات، سارنواالن و ادارات مجری قانون؛ .3
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 ی حمایت از قربانیان و شهود؛توسعه .4
گاهی  .5  افراد. افزایش آ

ر دنسان این برنامه یک رویکرد جامع و چند وجهی را برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق ا
ی ارزیابی و های فنی و مساعدت در زمینهطور کلی شامل همکاریدستور کار خود دارد و به

مچنین هشود. یافته در هر کشور میهای سازمانی گروهبرآورد وضعیت قاچاق انسان و مداخله
یر های مجری قانون و ساهای سیستم عدالت جزایی، بهبود همکاری میان آژانسویت پاسختق

 نهادها و بهبود سیستم حمایت از قربانیان و شهود جزء اهداف این برنامه است.
 چاق درآوری اطالعات پیرامون علل مختلف قای ارزیابی شامل جمعدر این برنامه، مولفه

شود. یافته میهای جنایتکار سازمانی گروهی مورد استفادههاهر منطقه یا ناحیه و روش
ق در منظور تقویت توانایی کشورها برای مقابله به اشکال مختلف قاچاهمکاری فنی نیز به

یر در مس المللی به عمل آید. این تدابیر به کشورهای مبدا، ترانزیت و مقصدسطح ملی و بین
اکنون در رساند. این برنامه تهای عملیاتی یاری میهای مشترک و برنامهی استراتژیتوسعه

به  بنین وکشورهای فلیپین، ویتنام، چک و اسلکواکی، لهستان، برزیل، کلمبیا، نیجریه، توگو 
ی اجرا در آمده است. همچنین این ارگان سازمان ملل با همکاری کشورهای عضو جامعه

ی عملی ی مذکور برگزار و برنامهنطقهاقتصادی کشورهای غرب افریقا، همایشی را در سطح م
ی دارههای اضد قاچاقی را با همکاری این نهاد طراحی و تصویب کرده است. از دیگر برنامه

تشار و ان توان به چاپی قاچاق انسان میمبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای مقابله
ی رتباطای اندازی شبکهق انسان و راهی مبارزه با قاچاراهنمایی اقدامات نویدبخش در زمینه

گاهی ده، بخش عمومی برای مبارزه با این پدیجهانی مبارزه بر ضد قاچاق انسان با هدف آ
 کشی جنسی اشاره کرد.ویژه قاچاق انسان، به قصد بهرهبه

گاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان2-1-5  . اقدامات آ
ی قاچاق انسان و المللی در زمینهقررات بینسازمان ملل به موازات تصویب اسناد و م

منظور اجرایی کردن اسناد مربوط داری، استثمار جنسی و ... بهجرایم مرتبط به آن از جمله برده
گاهی بخشیدن به ملل مختلف و دولت هایی در ها و نشستها، مبادرت به برگزاری کنفرانسو آ

کند. این سازمان با برگزاری این ن میی خاصی از جهاالمللی و بعضًا منطقهسطح بین
ها و ی جهانی نسبت به کنوانسیونی میزان اقبال جامعهها اطالعات الزم را در زمینهکنفرانس
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آورد و در ضمن نقاط ضعف و قوت این اسناد را االجرا و ارشادی به دست میسایر اسناد الزم
 کند.نیز بررسی می

 ی زنانالمللی دربارهنهای بی. برگزاری کنفرانس1-2-1-5
کشی و استثمار جنسی یکی از اهداف اصلی قاچاقچیان است. به منظور بهرهقاچاق زنان به

دهند. سازمان ملل متحد با درک های هدف آنان را تشکیل میترین گروههمین دلیل زنان مهم
شکال خشونت ی ای رفع همهاین موضوع اقدامات خود را از همان ابتدایی تأسیسش در زمینه

 متمرکز کرده است. 1علیه زنان که قاچاق انسان یکی از اشکال آشکار آن است،
ه این ض علینگرانی اساسی دیگر سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن رفع هرگونه تبعی

آمیز قشر است. قاچاق زنان یکی از بسترهای مناسب برای اعمال خشونت و رفتارهای تبعیض
ضو را های عکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دولت 6ی ت. به همین دلیل مادهعلیه زنان اس

ز اداری برمنظور جلوگیری از تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهرهمکلف به وضع قانون به
 نماید.ها میگری آنروسپی

ونت شخگیری از هرگونه سازمان ملل در راستای ریکرد و سیاست جنایی خود مبنی بر پیش
گاهی دادن به آن ده که ددی نموهای متعها، مبادرت به بر پایی کنفرانسها و دولتعلیه زنان و آ

، 1980، کنفرانس کپنهاک در سال 1975ها کنفرانس مکزیکوسیتی در سال از جمله آن
 است. 1995و کنفرانس پکن در سال  1985کنفرانس نایروبی در سال 

بررسی  خشونت علیه زنان و از جمله قاچاق انسان موردها موضوع در تمامی این کنفرانس
است؛  ئه شدههای نیز برای بهبود وضعیت موجود اراشرکت کنندگان قرار گرفته و در پایان توصیه

ق و نی قاچان قرباای به زنان مورد سوء استفاده، زنابه عنوان مثال در کنفرانس نایروبی توجه ویژه
کید قرار گرفته است گری اجباری شده و حمایتروسپی  .از زنان قربانی خشونت مورد تأ

                                                             
مجمع عمومی سازمان ملل که در حقیقت اولین سند حقوقی است که در راستای  1992دسامبر  20اعالمیه  2ه . بر اساس ماد1

های جسمی، جنسی و روانی شامل تجاوز، سوء استفاده، آزار و سیاست محو و رفع خشونت علیه زنان گام برداشته است، خشونت
نان و فحشای اجباری از مصادیق خشونت علیه زنان معرفی شده تهدید جنسی در محل کار و موسسات آموزشی، خرید و فروش ز

 است.
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-خرید و فروش زنان و روسپی 1ی پکن،ی عمل و اعالمیهبرنامه 113در قسمت ب از بند 
همین سند جلوگیری از  123گری اجباری نوعی خشونت علیه زنان قلمداد شده است. در بند 

المللی قید و ی بینعنوان نگرانی عمدهالمللی سکس بهداد و ستد زنان و دختران در تجارت بین
کید شده، شبکه بین ی جنایت سازمان المللی فحشا و خرید و فروش زنان یک کانون عمدهتأ

 المللی است.یافته بین
ی انطقهالمللی و مهای بیندر این سند کشورهای مبدا، ترانزیت و مقصد و همچنین سازمان

 امات خود را سرعت بخشند:خواسته شده تا نسبت به موارد ذیل اقد
المللی راجع به خرید و فروش های بینبررسی و تصویب و اعمال کنوانسیون -الف

 اشخاص و بردگی؛
و  ه خریدکای از جمله عواملی اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه -ب

میلی زدواج های تحگری و دیگر صور تجارت جنسی، افروش زنان و دختران را به قصد روسپی
تر یشبمنظور تأمین حمایت نماید. همچنین تقویت قوانین موجود بهو کار تحمیلی ترغیب می

 مدنی؛ ایی واز حقوق زنان و دختران و مجازات مرتکبین این جرایم از طریق اقداماتی اعم از جز
منظور ی مقامات و نهادهای مجری قانون بهارتقای همکاری و اقدام هماهنگ همه -ج

 المللی خرید و فروش زنان؛ای و بینهای ملی، منطقهمتالشی کردن شبکه
باز  ریزی آن بهبود وهای جامع که هدف از طرحمنظور تأمین برنامهتخصیص منابع به -د

 توانی زنان قربانی خرید و فروش و بازگشت آنان به جامعه باشد؛
دف آن شی و بررسی وضع قوانینی که ههای آموزشی و پرورها و خط مشیتعهد برنامه -هـ

 (.74: 1375جلوگیری از توریسم جنسی و خرید و فروش زنان است)آرین، 

 ی کودکانالمللی دربارههای بین. برگزاری کنفرانس2-2-1-5
پذیری کودکان در قبال خشونت، استثمار جنسی و جسمی، قاچاق و سایر جنایات آسیب

للی مربوط را بر آن داشته تا در کنار تالش برای تصویب اسناد المی نهادهای بینیافتهسازمان
های متعددی را نیز برای آور و ارشادی جهت پیشگیری و سرکوب این جرایم، کنفرانسالزام

                                                             
. آرین، علی و میر سعید قاضی، علی، ترجمه کار پایه عمل و اعالمیه پکن، تهران، دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری، 1
1375. 
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گاهی ها و همچنین ارزیابی برآیند اقدامات بخشی به دولتپیشیبرد اهداف سازمانی خود و آ
ی برگزار نمایند. برآیند اجالس مذکور تصویب اعالمیهانجام شده بعد از تصویب اسناد مذکور 

بود.  1990ی هانی ی اقدام جهت اجرای اعالمیهجهانی بقا، رشد و حمایت از کودکان و برنامه
ماده به تصویب رسید، سران کشورها تعهداتی را در مورد  25به موجب این اعالمیه که در 
المللی ذیرش قرار دارند. دومین کنفرانس بینهای متعدد مورد پتضمین حقوق کودک در زمینه

میالدی جهت بهبود ساختار جمعیتی و رشد و تنظیم جمعیت  1994جمعیت و توسعه در سال 
برگزار شد. موضوع کنفرانس عمدتًا بررسی روند رشد جمعیت، بهداشت و خانواده بود؛ اما 

ذیر مورد توجه قرار دادند. پعنوان یکی از اقشار آسیبشرکت کنندگان مسائل کودکان را به
 رهنمودهایی را جهت حمایت از آنان بیان داشتند.

 اه حلری جنسی تجاری از کودکان برای نیل به یک ی جهانی مقابله با سوء استفادهکنگره
ستفاده سوء ا المللی پایانی شوم به ابتکار سازمان بینی مقابله با این پدیدهپایدار در زمینه
م در استکهل 1996آگوست  3 - 27سم آسیا با همکاری یونیسف از تاریخ کودکان در توری

روش فسوئد برگزار شد. در این نشست مسائلی از قبیل پیشگیری از استثمار جنسی کودکان، 
رر ت و مقهای پورنوگرافی مورد بحث بررسی قرار گرفکودکان، جلوگیری از تولید و فروش فیلم

عالم چنین ای شوم اتخاذ کنند. همبرای پیشگیری از این پدیده ها اقدامات الزم راگردید دولت
از  ی جنسی و تجاریعنوان یک کاالی جنسی و تجاری و سواستفادهگردید رفتار با کودک به

لقی وین تداری نکودکان نوعی اعمال زور و خشونت علیه کوکان بوده و شکلی از بیگاری و برده
 (.86: 1380شود)عباچی، می

ی قاچاق انسان در خور توجه اقدامات و تصمیمات سازمان ملل متحد در زمینه گستردگی
ی مبارزه با این جرم در سیاست جنایی سازمان مذکور است. لیکن بوده و حاکی از جایگاه ویژه

که سازمان ملل با عزم راسخ در کنار تصویب اسناد مختلف برای تحریم و مبارزه با به رغم این
کشی از افراد، اقدامات عملی خود را در سطح جهان گسترش داده است. رهمصادیق مختلف به

این سازمان تاکنون نتوانسته نقش خود را در این راستا به خوبی ایفا نماید؛ زیرا به رغم این 
اقدامات، شاهد گسترش روزافزون این معضل در تمامی نقاط دنیا هستیم. علت این امر را را 

ی سازمان دانست دامات و تصممیات اتخاذ شده و اسناد تصویب شدهتوان در پراکندگی اقمی
که باعث عدم انسجام سیاست جنایی این نهاد در قبال قاچاق انسان شده است؛ زیرا جامعیت و 
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یکنواختی سیاست جنایی پیش از نیاز مبارزه موثر با تمامی جرایم و از جمله قاچاق انسان 
ی مرتبط با قاچاق انسان مشکل دیگری است که موجب المللاست. عدم استقالل اسناد بین

ی قاچاق ها شده است؛ زیرا اسناد تصویب شده دربارهکندی مبارزه و بعضًا فقدان کارآیی آن
ی موضوعاتی مثل انسان بجز چند سند ابتدایی که از جامعیت الزم نیز برخوردار نیستند، درباره

ها یادی هم از قاچاق انسان شده است. آنرفع خشونت، تبعیض و ... هستند که در ضمن 
ها است، به شکل یک پروتکل اختیاری ترین آنآخرین سند تصویبی در این باره نیز که کامل

نتیجه ماندن منضم به کنوانسیون جنایات سازمان یافته تصویب شده که همین موضوع باعث بی
 های سازمان ملل در این راستا شده است.کوشش

 ی اولیه در حقوق جزایی افغانستان. پاسخ ها2-5

 های تقنینی. پاسخ1-2-5
ن ر، ایهای تقنینی تدابیر اتخاذی مقنن در قبال قاچاق است. از این منظمنظور از پاسخ

قوانین،  های موجود درگیرد که به علت برخی نارساییهای قرار میها در مقابل پاسخپاسخ
ی هاهای مقنن به جلوهوق افغانستان، پاسخی قضایی ایجاد شده است. در حقتوسط رویه

صورت  های دولتی و اغلب بهها در قالب پاسخنخستین قاچاق انسان به رغم تنوع و تعدد آن
ن سد. ایرهای جزایی مقنن در این زمینه بسیار متنوع به نظر میواکنش قهرآمیز است. واکنش

-ا شامل میکه از جزای نقدی تا حبس رگیرند ها را در بر میها طیف وسیعی از مجازاتواکنش
 شوند. 

و  زنان یکی از نکات قابل توجه قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران؛ قاچاق
ده جران، ماباشد)قانون مبارزه با قاچاق انسان و مهاکشی جنسی)فحشا( میاطفال به قصد بهره

10 .) 

 ی قاچاق انسانهای پیشگیرانه ویژه. پاسخ2-3
گرفتن و دستی کردن و پیشییشگیری در لغت به معنای جلو وقوع چیزی را گرفتن، پیشپ

گاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است)عمید،  (. 510: 1364همچنین به معنای آ
تدابیر پیشگیری از جرم ممکن کنشی یا واکنشی باشد. پیشگیری کنشی از یا غیر کیفری یا 

پیشگیری »گیرد. به عبارت دیگر، ه پیش از ارتکاب جرم صورت میپیشین، اقداماتی است ک
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زا  نا مناسب کنشی اقدام مناسب غیر کیفری است که از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم
های ارتکاب جرم، در صدد جلوگیری از رخ دادن جرم یا شامل پیشگیری از نشان دادن موقعیت

های ا و پیشگیری از طریق حذف یا تغییر موقعیتزطریق حذف و خنثی نمودن عوامل جرم
(. پیشگیری واکنشی یا پسینی، ناظر به اقدام کیفری قبل و بعد 7: 1383عباچی، «)زا استجرم

جستن از سازوکارهای نظام عدالت کیفری در صدد کاهش نرخ از وقوع جرم است که با بهره
زا عنای تأثیرگذاری بر عوامل جرم(. اگر پیشگیری را به م63: 1383بزهکاری است)عباچی، 

زا تقلیل یافته یا در شکلی آرمانی از بین برود)سلیمی، بدانیم به نحوی که این عوامل جرم
(، بازداشتن جوانان از تشکیل یا الحاق به باندهای جنایی متوقف کردن رشد کمی 129: 1382

ها و مراقبت از و قطع فعالیت آن هاهای جنایی سازمان یافته از رهگذر نفوذ بر آنیا کیفی گروه
-ی مفهوم پیشگیری قرار میهای تبهکار در سیطرهبخش اقتصادی برای جلوگیری از نفوذ گروه

گذاری درآمدهای های تبهکار برای دستیابی به مقاصدی چون پول و سرمایهگیرد. زیرا سازمان
قبولیت اجتماعی برای دست آوردن احترام و مهای کم خطر و بهناشی از جرم در فعالیت

اعضای خود تمایل زیادی به نفوذ در اقتصاد قانونی دارند. بر این پایه، کنوانسیون جنایات 
ی پیشگیری ی فراملی و پروتکل قاچاق انسان ضمن در نظر داشتن سطوح سه گانهسازمان یافته

دیگر اعم از  کنند که برای کشورهایموارد متعددی از سازوکارهای پیشگیرانه را معرفی می
 ها، راهنمایی مفیدی است.کشورهای عضو کنوانسیون یا غیر آن

کید بر پیشگیری در ادبیات حقوقی جزایی و جرم یی، طورکلی علوم جناشناسی و بهامروزه تأ
 ازمانهای راهبردی سگفتمان مسلط است. نه تنها اندیشمندان و مکاتب اجتماعی بلکه سیاست

کیین بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز بر اندیشهملل، شورای اروپا و قوان -د میی پیشگیری تأ
 (.562: 1382کنند)نجفی ابرندآبادی، 

 ی جرم قاچاق انسان به قصد فحشاهای واکنشی ویژهپاسخ -6
که به موجب آن قاچاق انسان  1395پس از تصویب کود جزای افغانستان در سال 

ر سال مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران دانگاری شد، همچنین با تصویب قانون جرم
 ی اختصاصی فوقهای خود را به این پدیده در قالب دو مصوبه، حقوق افغانستان پاسخ1395

نسان ی جرم قاچاق اهای ویژهی قوانین مذکور، واکنشسازماندهی نمود. در حقیقت در پایه
 بینی گردیده است.پیش
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 های جزایی. پاسخ1-6
های نهاد عدالت جزایی تنها روش های جزایی و استفاده از ظرفیتمروزه پاسخاگرچه ا

ترین فشار در عنوان هسته یا محل قویی مجرمانه نیست؛ ولی حقوق جزا بهمبارزه با پدیده
ی های خود به پدیدهآید. حقوق افغانستان نیز اغلب پاسخهای جنایی به حساب میسیاست

های حقوق جزایی، سازماندهی ی گسترده از ظرفیترا با استفاده قاچاق انسان به قصد فحشا
کرده است. بر این اساس، سیاست جنایی افغانستان در قبال قاچاق انسان به قصد فحشا یک 

های عام حقوق محور است. در حقوق افغانستان، عالوه بر پاسخسیاست جنایی مجازات
قاچاق انسان نیز قابلیت اعمال دارد، پاسخ  هایی که طبیعتًا در موردجزایی به تمامی جرم

های حقوق جزایی، ی فوق وجود دارد. از جمله پاسخاختصاصی نیز در قبال پدیده
 1های تبعی است.هایی تکمیلی و مجازاتمجازات

های اختصاصی جزایی به قاچاق انسان به قصد فحشا، کود جزای ی پاسخدر حوزه
نان و زگیری کشی و به کارچاق انسان و قاچاق مهاجران که بهرهافغانستان و قانون مبارزه با قا

تکبین های مختلف مجازات را برای مرانگاری کرده است، گونهاطفال در اعمال خالف را جرم
های یتاند. بدین سان، حقوق جزایی افغانستان از تمامی ظرفبینی کردهقاچاق انسان پیش

استفاده کرده است. در حقیقت سیاست جنایی گویی به این جرم حقوق جزا برای پاسخ
نوع تصورت موسع از یک طرف و انگاری بهی قاچاق انسان مبتنی بر جرمافغانستان در زمینه

 های جزایی و شدید بودن ضمانت اجراها از سوی دیگر است. پاسخ

 . مجازات مباشرت در ارتکاب جرم1-1-6
خاص وی اشبر افراد حقیقی، جرم مذکور از س از نظر قانون مبارزه با قاچاق انسان، عالوه

 های خصوصی نیز ممکن است، ارتکاب یابد. بنابراین، اینحقوقی همچون موسسات و شرکت
 عنوان مباشر جرم قابل تعقیب و مجازات هستند.افراد نیز در ردیف افراد حقیقی به

عضو، مسؤولیت گوید، بر اساس اصول حقوقی دول کنوانسیون می 10ی ماده 2پاراگراف 
تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. این موضوع همسان و سازگار با سایر اشخاص حقوقی می

                                                             
جرایم مقرر شده اند. این مجازات ها  ای از. منظور از مجازات های تکمیلی مجازات هایی هستند که به موجب قانون برای پاره1

گیرند. زیرا ویژگی مهم آنها تکمیل مجازات اصلی که ممکن است اجباری یا اختیاری باشند، هیچگاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی
 (.662جرم است. )استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، پیشین، ص 
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های حقوقی ی سیستموسیلهالمللی است که تنوع رویکردهای مورد پذیرش بهابتکارات بین
دهند. بنابراین، چنانچه مختلف را در مورد مسؤولیت اشخاص حقوقی مورد تأیید قرار می

های عضو باشد، الزامی ولیت جزایی اشخاص حقوقی بر خالف اصول حقوقی دولتمسؤ
ها مسؤولیت جزایی در نظر بگیرند بلکه در این صورت شکلی از مسؤولیت نیست که برای آن

مدنی اشخاص حقوقی، باید در نظر گرفته شود و اگر کسی از طریق شخص حقوقی مرتکب 
دارد که داشته باشد. سرانجام کنوانسیون مقرر می جرم شد، باید امکان تعقیب هردو وجود

های عضو باید اطمینان حاصل کنند که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته دولت
های جزایی یا غیر جزایی اثر بخش، متناسب و بازدارنده از جمله شوند، مشمول مجازاتمی

 های مالی، قرار خواهند گرفت.مجازات

 ات قاچاق انسان. مجاز 1-1-1-6
ان را کود جزای افغانستان مجازات جرم قاچاق انس 511ی قانونگذار افغانستان در ماده

ال انگاری نموده است. مطابق این ماده مجازات جرم قاچاق انسان حبس طویل تا ده سجرم
کب شخصی که مرت»دارد: کود جزا چنین مقرر می 511ی بینی شده است؛ چنانچه مادهپیش

 «.گردداچاق انسان گردد، به حبس طویل تا ده سال محکوم میجرم ق
حبس  ان بهاما در قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، مجازات قاچاق جرم انس

 10ی هگذار در مادگردیده است؛ چنانچه قانونتر نباشد، محکوم طویل که از هشت سال بیش
قاچاق  مرتکب جرم»مهاجران چنین مقرر داشته است: قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق 

 «.گرددتر نباشد، محکوم میانسان، حسب احوال به حبس طویل که از هشت سال بیش
 قانون شود مدت مجازات جرم قاچاق انسان در کود جزای افغانستان وآنگونه که دیده می

دت مد جزا ته شده است. در کوتر در نظر گرفمبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران متفاوت
نسان ااچاق مجازات حبس جرم قاچاق انسان تا ده سال نیز ذکر شده است؛ اما قانون مبارزه با ق

رسد این و قاچاق مهاجران، حد اکثر مدت آن را هشت سال تعین کرده است. به نظر می
 ود کهر خواهد بتواند سبب مشکالت در مراحل قضایی شود. بنًا بهتاختالف در دو قانون می

 سازی نماید.گذار افغانستان این مشکل را مد نظر گرفته و یکسانقانون
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 . کیفیات مشدده2-1-6
ر دآنچه  گذار داخلی را مجاز دانسته تا تدابیر شدیدتری ازپروتکل قاچاق انسان، قانون

زای جکود بینی شده برای مبارزه با مرتکبین مدنظر قرار دهند. بر این اساس، پروتکل پیش
اکنش وشدید افغانستان و قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران دو عامل را موجبات ت

 هیم:در میها را مورد بررسی قرانسبت به مرتکبین قرار داده است که به شرح ذیل هر یک از آن

 ی موقعیت مجرم. کیفیت مشدده بر پایه1-2-1-6
تصادی یافته با توجه به شرایط اقکلی جنایات سازمانطور در فرایند قاچاق انسان و به

ار پر ش بسیافغانستان، والدین، یا سرپرست قانونی مجنی علیه یا مأمورین و مسئولین فاسد، نق
د جزای و کو رنگی دارند. به خاطر همین موضوع، قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

آن و  ا غیردید مجازات افرادی که با داشتن سمت دولتی یافغانستان با در پیش گرفتن سیاست تش
 وب اینکنند، در پی سرکبا سوء استفاده از موقعیت خود مبادرت به تسهیل قاچاق افراد می

قانون مبارزه با  11ی کود جزای افغانستان و همچنان ماده 512ی پدیده است. بر این پایه، ماده
ن، در صورتی که مرتکب جرم قاچاق انسا»دارد: میقاچاق انسان و قاچاق مهاجران مقرر 

ه از همسر، والدین یا سرپرست قانونی مجنی علیه یا موظف خدمات عامه باشد، حبس طویل ک
ث از حی اگرچه تشدید مجازات برای این دسته از افراد«.گرددتر نباشد، محکوم میده سال کم

تر ل بیشا دوساتز وجود دارد که تشدید مجازات رسد؛ اما این ایراد نیبازدارندگی مفید به نظر می
 برای این دسته از افراد کافی نیست. 

 ی معیار قربانی. کیفیت مشدده بر پایه2-2-1-6
ت ی جرم قاچاق انسان، حاالگذار افغانستان در حاالت مشددهیکی از معیارهای قانون

اچاق قسان و ن مبارزه با قاچاق انگذار افغانستان در قانوباشد. چنانچه قانونمختلف متضرر می
نی علیه، که قاچاقبر با مجدر صورتی -2» مهاجران و کود جزای افغانستان بیان گردیده است: 

 مرتکب فعل زنا یا لواط گردیده باشد در صورت عدم موجودیت تطبیق جزای حد، به حبس
ی جنسی کشمورد بهرهعلیه در صورتی که مجنی -3گردد؛ طویل بیش از دوازده سال محکوم می

شد، به اده باهای غیر اخالقی )پورنوگرافی( از وی استفی تصاویر یا فلمقرار گرفته یا در تهیه
 «.گرددحداکثر حبس طویل محکوم می
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یک جرم قاچاق انسان3-1-6  . مجازات معاون یا شر
رم جها شریک ي آنهرگاه دو، یا چند نفر به کمک یکدیگر جرمي را مرتکب شوند، همه

ابي شوند و همه داراي مسؤولیت جنایي هستند و همه به کیفر فراخور جرم ارتکشمرده مي
به عبارت دیگر، شریک جرم کسی است که به قصد  (.371:  1381شوند)فیض، محکوم مي

-یمکاری ارتکاب جرم با فرد یا افراد دیگری در انجام عملیات مادی جرم معینی مشارکت و هم
 دیگر، شود که با همکاری یک یا چند نفرگر، شریک جرم به کسی اطالق میکند. به عبارت دی

ها ز آندهد. به نحوی که هر یک ایک جزء از عملیات مادی و محسوس جرم معینی را انجام می
شخص  که دو نفر به قصد سرقت وارد منزلشوند؛ مانند اینفاعل مستقیم آن جرم شناخته می

در  برند.یمآوری کرده و با خود ال متعلق به صاحب خانه را جمعشوند و متفقًا امودیگری می
یا  ی جرماند، شرکاها در ربودن مال متعلق به دیگری مشارکت کردهاین قضیه چون هر یک از آن
ات عنوان فاعل مستقل جرم سرقت قابل تعقیب و مجازشوند و بهمباشرین سرقت نامیده می

جدا  عقیب و دادرسی وضعیت قضایی هر یک از شرکای جرمخواهند بود. در نتیجه در جریان ت
ی االصول نهاد مسؤولیت جزایي واجد جنبهو مستقل از دیگری است. بدین معنا چون علي

جرم  شخصي است و ارتباط مستقیمي با مسؤولیت سایرشرکاء ندارد و چه بسا برخي از شرکاي
در  اشند.ببلیت انتساب جرم را نداشته به عللي از قبیل صغر سن یا جنون یا مصونیت سیاسي قا

و  این موارد زوال مسؤولیت جزایي یکي از شرکاي جرم تأثیري در میزان مسؤولیت جزایي
 (.287: 1377مجازات سایر شرکاي جرم نخواهد داشت)ولیدی، 

که شخص دیگری را برای ارتکاب جرم تحریک، تحدید، تطمیع، معاونت عبارت از این
سط او رم توا دسیسه و حیله و نیرنگ و یا سواستفاده از قدرت باعث ارتکاب جتشویق نماید یا ب

ات که با مرتکب در انجام جرم موافقت نموده باشد، برایش تسهیالت و تجهیزشود یا این
 وگیرد بارتکاب جرم را فراهم نماید و جرم در اثر حداقل یکی از اقدامات فوق الذکر صورت 

ون دانان معاشود. برخی حقوقدهد، معاون جرم گفته مینجام میکه چنین اقدامی را اشخصی
 جرم را چنین تعریف نموده است، معاون جرم کسی است که بدون آن شخص به اجرای عنصر

ر بکاب آن ه ارتکند و یا مباشر را بمادی جرم بپردازد، با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل می
 انگیزد.می
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ردی فتوان معاون را می» گویند:ی فرانسه میدانان برجستهحقوقمرل و ویتو دو تن از 
د دهنی جرمی را که به مباشر آن نسبت میدهندهآنکه خودش عناصر تشکیلدانست که بی

 ری بای وسایل و تحریک، کمک و همکاانجام داده باشد، با رفتارهای مادی خود مانند تهیه
 (. 204: 1388نوربها، «)مباشر جرم کرده باشد

ک به عبارت دیگر، معاون شخصی است که در ارتکاب اعمال مادی جرم با فاعل یا شری
 ساعدتسهیم نبوده، بلکه فاعل را در اجرای جرم به نحوی کمک و مساعدت کرده باشد. این م

طمیع تی وسایل تجهیزاتی، تکمیلی و تسهیالتی، تحریک، ترغیب، تشویق، شاید از طریق تهیه
ات و امکانات باشد. در معاونت در جرم شرط گذاشته شده که شخص در عملیو سایر وسایل 

یا  رده وکنقشی نداشته باشد، طوری که دیگری را وادار به ارتکاب جرم  گونهاجرایی جرمی هیچ
ی ی وسیلهی ارتکاب جرم را فراهم ساخته و فاعل را در ارتکاب جرم با تهیهکه وسیلهاین

اسًا که مستقیمًا و رد. معاونت در جرم آن است که شخصی بدون آنارتکاب جرم، مساعدت کن
ی را در عملیات اجرایی جرم شرکت کرده باشد، با تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب، دیگر

 لی تهیهاشر اصی ارتکاب جرم را برای مبکند و یا با علم و اطالع وسیلهوادار به ارتکاب جرم می
 بر خالف دهد. معاونطریق ارتکاب جرم را به مجرم الی ارائه میکه کند و یا آنو تسهیل می

ی کمک مباشر و شریک در عملیات جرمی دخالت یا شرکت مستقیم نداشته، بلکه به وسیله
الت کند، به شکلی که در عملیات اجرایی دخکردن و یاری رسانیدن، مباشر را معاونت می

ز ادیگری  کند...  در تعریفدر جرم را احصا مینداشته باشد. قانون معمواًل مصادیق معاونت 
ی انهمعاونت در جرم به معنای دخالت در عملیات مجرمانه به شکل سببیت است؛ یعنی به گو

به  صورت تبعی دارد.که معاون، دخالت مستقیم در اجرای جرم ندارد، بلکه دخالت مجرمانه به
که در ن است که شخصی بدون آنمعاونت در جرم عبارت از آ»همین گونه گفته شده که 

-یشی جرمی مستقیمًا همکاری نموده باشد، به یکی از صور پعملیات اجرایی تشکیل دهنده
 «بینی شده در قانون با مباشر جرم همکاری کند.

گردد که معاون در جرم در عملیات اجرایی مجرمانه نقشی از تعاریف فوق چنین استنباط می
کند، بلکه به نحوی از انحا دی جرم با مباشر یا شریک شرکت نمینداشته و در اجرای عمل ما

رساند یا به عبارت دیگر در عقب صحنه با در ارتکاب جرم، مباشر را کمک و معاونت می
یابد که جرم به کند. معاونت در جرم زمانی تحقق میمرتکب جرم همکاری و مساعدت می
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شکل معمول معاونت قبل از ارتکاب جرم یا همزمان اتمام رسیده یا منتج به نتیجه شده باشد. به
 517ی (. ماده441: 1369تواند، نه پس از ارتکاب جرم)رسولی، با آن مصداق پیدا کرده می

کود جزای افغانستان به معاونت یا شرکت در جرم قاچاق انسان پرداخته است؛ زیرا این جرم هم 
گروهی انجام یافته و در کنار فاعل یا  صورتمانند بسیاری از جرایم دیگر، ممکن است به

 عنوان شریک یا معاونف در جرم نقش داشته باشند.ی دیگری، بهفاعالن اصلی جرم عده
ا معاون ، از همان مواردی است که در رابطه به شریک ی517ی ی مورد بحث، یعنی مادهماده

ا شریک ی، مجازات معاون گذاردر این ماده قانون«. در این قانون طور دیگری حکم شده است»
ازات جرم قاچاق انسان را عین مجازات فاعل جرم دانسته است. در حالی که طبق قاعده، مج

وع باشد. از نظر استادان حقوق جزا، این نتر از مجازات فاعلی اصلی جرم میمعاون کم
 معاونت، معاونت خاص محسوب شده و از قواعد عمومی حاکم بر معاونت جرم خارج است.

ر بار آن تواند در برخی موارد، با توجه به ماهیت شدید جرم و پیامدهای ناگوقانونگذار می
 ور کهطگیرانه را در قبال جرمی در پیش گیرد و همان جامعه، یک سیاست جنایی افتراقی سخت

ینی بیشمجازات سختی را برای خود جرم در نظر گرفته، جزای شدیدی را هم برای معاونت آن پ
 (.152: 1385)عالمه، نماید

 . مجازات شخص حکمی4-1-6
ی مسؤولیت جزایی اشخاص حکمی، تعیین مجازات برای این یکی از مباحث مهم درباره

بینی ها که برای اشخاص حقیقی در قوانین مقرر و پیشاشخاص است؛ زیرا بعضی از مجازات
واع حبس و یا اعدام از عنوان مثال، انشده است، با ماهیت اشخاص حکمی سازگار نیست؛ به

باشد که موجودیت فرضی و اعتباری داشته و نظر ماهیت، متناسب با اشخاص حکمی نمی
قابلیت تطبیق را ندارد. قیاس و تشبیه انحالل شخص حکمی با مجازات اعدام شخص حقیقی و 

ها نبوده و متوقف ساختن فعالیت شخص حکمی با حبس مطابق به تعریف قانونی این مجازات
ها؛ بنابراین، حبس و اعدام ها است و نه یکی بودن و تساوی این مجازاتصرفًا بیانگر شباهت آن

که (. ضمن این34: 1378بر اشخاص حکمی قابلیت تطبیق و اعمال را ندارد)جعفرزاده، 
تواند متناسب برای اشخاص حقیقی باشد و قابلیت متوقف ساختن فعالیت و یا انحالل نمی

ص حقیقی را ندارد. بنابراین، جزای شخص حکمی در کود جزا، در صورت تطبیق بر اشخا
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ارتکاب قاچاق انسان، عالوه بر مجازات مرتکب)در صورتی که شخص حقیقی باشد( جزای 
 باشد.نقدی از سه تا پنج میلیون افغانی می

جزای  د کهدارد که هرگاه نوسانات پولی باعث گردکود جزا اشعار می 515ی ( ماده2ی )فقره
زه با مبار نقدی، نسبت به نرخ رایج پولی، کم یا زیاد جلوه نماید، به پیشنهاد کمیسیون عالی

ه، بینی شده در این مادقاچاق انسان و قاچاق مهاجران و تصویب حکومت، جای نقدی پیش
 گردد.تعدیل می

 بر ( این ماده، شخص حکمی را در صورت تکرار جرم مذکور، عالوه3ی )همچنین، فقره
 نماید.عنوان یک تدبیر تأمینی نیز محکوم میمجازات اصلی، به سلب جواز فعالیت، به

 

 . مجازات شروع به جرم5-1-6
 پروتکل، از 5ی ی مندرج در بند یک مادهانگاری تالش برای ارتکاب اعمال مجرمانهجرم

ی ادهین پایه مماده پروتکل(. بر هم 2جمله الزامات پروتکل قاچاق است)بند الف پارگراف 
ه بروع شکود جزا به مجازات شروع به جرم قاچاق انسان پرداخته است. این ماده مجازات  520

ه کاست  جرم قاچاق انسان را عین مجازات جرم قاچاق انسان پیش بینی نموده است. شایان ذکر
طرناک باشد که به دلیل شدت جرم قاچاق انسان پیامدهای خاین ماده هم از موارد خاصی می

جازات مد جرم گذار در یک رویکرد افتراقی، شروع به جرم آن را به مانند خوآن بر جامعه، قانون
زات  مجای مذکور، به قواعد حاکم بر شروع جرم که معموالً نموده است؛ بنابراین، احکام ماده

 کند. ای وارد نمیتر از جزای جرم اصلی است، لطمهشروع جرم، کم

 گیرینتیجه
عنوان شکل نوین بردگی، بسیار پیچیده است که ساالنه هزاران نفر را به کار انسان به قاچاق
کشد. رشد روزافزون این پدیده و گسترش ابعاد آن باعث شده که امروزه تمامی خود می

کشورهای جهان به نحوی درگیر این مسأله باشند. لذا اقدامات و تدابیری چند از جمله تقنینی 
کنوانسیون  2000ترین این اقدامات در سال مللی و ملی اتخاذ شده است. مهمالدر سطوح بین

یافته و پروتکل الحاقی به آن تحت عنوان پروتکل پیشگیری، سازمان ملل برای جرایم سازمان
ویژه زنان و کودکان است. این پروتکل با وجود تأثیرات مثبت در منع و مجازات قاچاق انسان به
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-ی آن در قانونیافته و بازتاب گستردهالمللی به این جرم سازمانی بینافزایش توجه جامعه
ی المللی برای مبارزه با این پدیدهی بینرسد. به دلیل فقدان ارادههای ملی، به نظر میگذاری

المللی شوم، در عمل چندان موثر نبوده است. با وجود این، تدابیر قانونگذاری در سطح بین
گاهی همگان در سراسر جهان و تالش برای همکاری جهت مقابله با این تواند برای امی فزایش آ

 ی ننگین تلقی شود.پدیده
سان اچاق انالمللی قوانینی را جهت مبارزه با قگذار افغانستان در پرتو اسناد بینقانون

ن هاجراتصویب نموده است. کود جزای افغانستان و قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق م
-پیش ی قاچاق انسان راهای کیفری به انواع مختلف قاچاق انسان و عوامل تشدیدکنندهپاسخ

مله از ج المللیهای کیفری در قوانین افغانستان، اسناد بینبینی نموده است. افزون بر پاسخ
انه گیرهای پیشویژه زنان و کودکان پاسخپروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به

ی و اجتماع گیریبینی نموده است که شامل پیشر ارتباط با قاچاق انسان به قصد فحشا را پیشد
 باشد.پیشگیری وضعی می

عدم  ی نظیررغم معایبگذاری در این زمینه چندان قوی نبوده و علیدر حقوق افغانستان، قانون
ارد، جود دخالی قانونی و تناسب جرم و مجازات )در مقایسه با سایر جرایم( در بسیاری از موارد

 یان. انگاری مستقل و متناسب برای قاچاق کودک، پیشگیری و حمایت از قربانمانند عدم جرم
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 و افغانستان( رانی) در حقوق ابریسا یدر فضا یخصوص میحر  هیعل میجرا

 1فروه افشار

 چکیده
معرض  گسترش و پیشرفت تکنالوژی و استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد را در 

 را تهدید قرار داده است و وابستگی افراد به انترنت و فضای مجازی حریم خصوصی افراد
های حقوقی جهت حمایت از حریم خصوصی افراد پذبر ساخته است. بدین جهت نظامآسیب

 اد رای ناقض حریم خصوصی افرو پیشگیری از وقوع جرایم در فضای سایبر رفتارهای مجرمانه
 انگاری نموده است. جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبر نه تنها در  قوانینجرم

ریم حهایی در دین اسالم برای حمایت از ر گرفته است بلکه آموزهموضوعه مورد حمایت قرا
 لزوم نظیر حریم خصوصي در نظام اسالمي با مباني مستحکمي  حق بر خصوصی وجود دارد.

 یدههـا و قواعدي از جمله قاعرعایت کرامت انساني و جلوگیري از عادي شدن و شیوع بدي
ه گرفت الصـحه و اصاله االباحه مورد حمایت قرار تسلیط اصـاله یاحترام مال مردم، قاعده

، . جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبر شامل دسترسی غیر مجاز، شنود غیرمجازاست
ی شود. رفتارهاها، تغییرمحتوای دیگری، سرقت هویت، توهین و افترا میافشای غیرمجاز داده

در مواردی باعث ضرر مالی متذکره باعث نقض حریم خصوصی افراد شده و هتک حیثیت 
ضای فتالش بر این است تا موارد نقض حریم خصوصی در  مقالهدر این  گردد.قربانی جرم می

حلیلی تقی و المللی به روش تطبیسایبر در حقوق دو کشور افغانستان و ایران در پرتو اسناد بین
 .بررسی شود

 .حریم خصوصی، فضای سایبر، جرایم سایبریگان کلیدی: واژه

 مقدمه

                                                             
 سی، دانشگاه خاتم النبیین)ص(، کابل، افغانستانشنای حقوق جزا و جرمآموخته. دانش 1
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هرگونه تعدی و تعرض در قالب فعل و ترک فعل به حریم خصوصی  افراد در فضای      
سایبر که مطابق احکام قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و مجازات برای آن معین 

توان جرم علیه حریم خصوصی در فضای سایبر نامید. بدون تردید پیشرفت شده باشد را می
ری اطالعات مزایا و محاسن برای بشر به ارمغان آورده است؛ ولی این همه تکنالوژی و فناو
شکنان قرار داده ای هم برای قانون شکنی در اختیار قانونها و ابزارهای پیشرفتهسهولت فرصت

های جامعه در دنیای مجازی و ای که حریم خصوصی افراد، اطالعات و ارزشاست، به گونه
ی تهدید و خطر از طرف مجرمان پذیر و در آستانهیط واقعی آسیبتر از محفضای سایبر بیش

ها، امکان ارتکاب جرایم سنگین و ترین شیوهترین هزینه و با راحتگیرد طوری که با کمقرار می
وارد آوردن صدمات شدید برحریم خصوصی افراد و جامعه اطالعاتی وجود دارد. جرایم علیه 

جرایم علیه حریم خصوصی در دنیای واقعی یا نقض حریم حریم خصوصی در فضای سایبر با 
ی فرق دارد بر عالوه خصوصی در نوع کالسیک آن به لحاظ محیط )واقعی و مجازی( و وسیله

بندی ای به سه نسل طبقهای  صورت گرفته است، جرایم رایانهبندی که از جرایم رایانهدر دسته
مصداق داشته و تحت عنوان جرایم کمپیوتری  80 ههدشده است؛ نسل اول این جرایم تا اواخر 

برداری از برنامه و جرایم علیه حریم تر شامل سرقت و کپیبیان شده است که بیش
خصوصی)مانند سرقت آثار و تحقیقات افراد( و جاسوسی کمپیوتری بود؛ نسل دوم با گسترش 

گردد که در این دهه ر میب 90ی تکنولوژی و تبادل اطالعات و ارتباطات بین المللی به دهه
گردند؛ تمامی جرایم علیه تکنولوژی اطالعاتی، ارتباطی، ها مطرح میتمامی جرایم علیه داده

ای  در ر شود؛ نهایتا نسل سوم جرایم رایانهها اطالق میکمپیوتری تحت عنوان جرایم علیه داده
ای تحت عنوان جرایم رههای بین المللی و ارتباطات ماهوابا گسترش شبکه 90اواسط دهه 

سایبری یا جرایم در محیط سایبر به وجود آمد که وجه تمایز جرایم سایبر با دو نسل دیگر این 
ی ارتکاب است که برای ارتکاب جرایم سایبری وجود انترنت الزم و ضروری است؛ ولی الزمه

یا نقض حریم  ای دسترسی به انترنت نیست. جرایم علیه حریم خصوصی وسایر جرایم رایانه
ی جرایم علیه خصوصی افراد تعلق به حقوق کیفری بخش جزای اختصاصی داشته و در زمره

شود. در تحقیق حاضر سعی برآن است تا ابتدا مفاهیم کلیدی اشخاص به بحث گرفته می
ها مبانی و اصول حریم خصوصی در فضای سایبر مورد واکاوی قرار گیرد و در گام بعدی مولفه

یم خصوصی در فضای سایبر شناسایی گردد و در اخیرهم به جرایم که منجر به نقض فقهی حر
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ی تحلیلی و شود، در حقوق ایران و افغانستان به گونهحریم خصوصی در فضای سایبر می
ای و نظام حقوقی المللی و منطقهشود. حریم خصوصی از منظر اسناد بینتطبیقی پرداخته می

ی جهانی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. از جمله اعالمیه داخلی افغانستان و ایران
حقوق بشر، کنوانسیون بوداپست، کود جزای افغانستان فصل مربوط جرایم سایبری،  قانون 

 ای و قانون تجارت الکترونیکی ایران.مجازات اسالمی ایران، قانون جرایم رایانه

 . مفهوم شناسی1
از   اصلی تحقیق ضروری است تا کاربرد و مفهوم بعضی قبل از پرداختن و بررسی مباحث

 اصطالحات نظیر حریم خصوصی، مفهوم حریم خصوصی در حقوق ایران و افغانستان، مفهوم
 انترنت و فضای سایبر و ...روشن شود.

یم خصوصی .1-1  مفهوم حر

یم  خصوصی در لغت الف( مفهوم حر
گرد، ی محدوده، بازداشته شده، گردااست و حرم به معنا« حرم»ی حریم در لغت از ریشه

 نویسان حریم را به جای محفوظ، محدود ودور و بر، حوالی و اطراف است، همچنان لغت
ن نتوا اند و حرمت به معنای آنچه شکستن آن روا نباشد و ورود بداندارای حرمت معنا کرده

از آن دوری  نمود که حرام و ضد حالل بوده است؛ یعنی آنچه که حالل نباشد و باید
ی اژهی عمومی کاربرد دارد؛ وی خصوصی در  مقابل واژه(؛ اما واژه22: 1394کرد)گودرزی، 

یز ن(. حریم عمومی 475: 1386عمومی در لغت به معنای شمول و  فراگرفتن است)لنگرودی، 
ریم ح ر از آید. این حریم با گذی عمومی مربوط است و با قرارداد اجتماعی به وجود میبه حوزه

ی قرار داد هایی از حریم خصوصی به مثابهخصوصی به نحوی عمومی شده است. بخش
ی خصوصی عمومی موجب تفکیک این حوزه با حوزه یاجتماعی است، پیدایش حوزه

و  Privacy(؛ ولی معنای اصلی خصوصی؛ در اینجا معادل واژه 29: 1387است)هابرماس، 
مزری که بعد از آن، اطالعات از  شخص مالک به معنای تنهایی، خلوت، انحصاری و 

ز حرمت ا(. به نظر حقوقدانان حریم 679: 1384یابد )کروزن، اطالعات به دیگران انتقال نمی
 .(22: 1394به معنای منع است؛ زیرا تعرض دیگران به صاحب حریم ممنوع است)گودرزی، 
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یم خصوصی در اصطالح  ب( مفهوم حر
 که تعریف واحد و جامعی در مورد آن وجود ندارد به حریم خصوصی از مفاهیمی است

سبی فهوم نماست و از دید نزدیک به اغلب دکترین علم حقوق ن و متغییر تعبیر بهتر مفهوم متلو
ن در مورد آ گردد و تعریف مورد وفاق همهی به زمان و مکان متغیر و متحول میاست که بسته

ندان چشناختی این مفهوم، شناختی و جامعهانسان وجود ندارد. عالوه بر این مبانی فلسفی،
ق سازد. در حقومتنوع و مورد اختالف نظر است که دستیابی به یک نظر واحد را غیر ممکن می

های مختلف کنند و در فرهنگعنوان یک مفهوم سیال یاد میو سیاست از حریم خصوصی به
( 11: 1393اند)سروش، یال دانستهدارای قلمروهای متفاوتی است. برخی هم آن را مفهوم س

رار برخی حریم خصوصی را آزادی عمل فرد در خانه و زندگی خصوصی، روابط، مکالمات و اس
ی تجدید قوا و شخصی است. و به عبارتی، از نظر تفکر آزادمنش، حریم خصوصی الزمه

روح  احساس آرامش و تحقق بخشیدن به شخصت انسان است که بدون آن فرد به جسمی بدون
 در تعریف دیگر حریم خصوصی را حق تنها .(48: 1382گردد)طباطبایی موتمنی، مبدل می

ن ها، پنهاماندن، دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی
 ساختن برخی امور از دیگران، کنترول بر اطالعات شخصی، حمایت از شخصیت و کرامت و

  .(21: 1393اند)پورقهرمانی و صابرنژاد، ها تعریف کردهحق صمیمیت انسان
توان گفت که مورد پذیرش نزدیک به اما آنچه در اخیر در تعریف حریم خصوصی می

یا  رود نوعاحیطه یا بخشی از زندگی افراد که توقع می»اکثریت باشد و جامع تعریف ذیل است: 
ن قلمرو به اطالعات راجع به آفرد رضایت  دیگران بدونعرفا یا با قرار داد و اعالن قبلی 

 ا به هریکنند ندسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت 
 .(38: 1386)انصاری، « صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند

یم خصوصی در حقوق افغانستان .1-1-1  مفهوم حر
تان تعریف صریح و روشنی از حریم خصوصی صورت نگرفته است؛ در در حقوق افغانس

های اساسی اتباع به ی قانونی حقوق و آزادی( ماده38قانون اساسی در فصل دوم این قانون طی)
ی حریم رسمیت شناخته شده است که به طور صریح به حریم خصوصی اشاره نشده و از واژه

توان به حمایت دولت و به ها میو با ذکر مصادیق آنخصوصی استفاده نشده است؛ ولی تلویحا 
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رسمیت شناختن آن در قانون اساسی پی برد. در سایر قوانین همانند قانون اجراآت جزایی و 
کدجزا مصادیق آن بر شمرده شده است که قرار ذیل به بحث و بررسی مصداقی آن در قوانین 

 خواهیم پرداخت.

 الف( قانون اساسی
، زبان و اساسی هرکشوری حقوق و وجایب اساسی اتباع آن کشور، ساختار  نظامقانون        

حت کند. قانون اساسی کشور صراگانه را  تعیین میها و وظایف قوای سهدین رسمی صالحیت
ی ی قانون اساسکه مقدمهعنوان یک حق اساسی ندارد؛ ولی به توجه به اینبه حریم خصوصی به

ردم  اسی مها و حقوق اسمنظور حفظ کرامت انسانی  و تامین آزادین بهتصریح دارد که این قانو
ی مرفه و ی ششم قانون اساسی دولت به ایجاد یک جامعهبه تصویب رسیده است. در ماده

باشد. مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر مکلف می
 آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. ازاین صراحت دارد که  24ی ماده برعالوه
؛ عنوان یکی از حقوق اساسی و بشری کرامت استکه یکی از مبانی حریم خصوصی بهآنجایی

ه ی احترام بتشویق و احترام به حقوق بشر و حقوق اساسی از جمله حریم خصوصی افراد الزمه
روح قانون اساسی اگر چه  توان گفت کهطور کل میکرامت آدمیان قلمداد شده است. به

قانون اساسی حریم ارتباطات،  37ی کند. مادهصورت تلویحی، از این حق حمایت میبه
رد ین مواو هرنوع تعرض و تجاوز به ا حریم مکانی افراد را مورد حمایت قرار داده 38ی ماده

 ولی حق وترتیب در قانون اساسی کشور اوالحریم خصوصی تعریف نشده؛ ممنوع است. بدین
ریم حقوقی برای اتباع به رسیمت شناخته شده است که در بطن این حقوق)حفظ کرامت( از ح

گیرد؛ ثانیا قانون اساسی به مصادیق حریم خصوصی از جمله خصوصی حمایت صورت می
حریم مکانی و حریم خصوصی ارتباطات و اطالعات را به صراحت به عنوان حقوق اساسی 

 ه است.اتباع به رسمیت شناخت

 ب( کود جزا
با در نظرداشت توضیحات بخش قانون اساسی روشن شد که حریم خصوصی با توجه به 

عنوان حقوق بشری و اساسی افراد مورد حمایت بوده و به رسمیت شناخته شده کرامت انسان به
عنوان است و در قانون اساسی فقط به دو مصداق از قلمرو حریم خصوصی اشاره شده و به
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ساسی از آن در فصل حقوق و وجایب اتباع به رسمیت شناخته شده است؛ ولی در کود حقوق ا
جزا بحث بسط داده شده و عالوه حریم خصوصی مکانی و ارتباطات به حریم خصوصی 
اطالعات، حریم خصوصی شخصیت پرداخته است و برای حمایت از تمام این حقوق ضمانت 

کود جزا  12ی یش بینی نموده است. ابتدا در مادهاجرای کیفری اعم از حبس و محازات نقدی پ
قانونگذار تاکید بر رعایت اصل کرامت انسانی دارد. حریم خصوصی مکانی نیز همانگونه که 
در قانون اساسی به صراحت به رسمیت شناخته شده است و هتک حرمت مسکن در مواد 

 انگاری شده است. جرم 622 -619
ت از حریم خصوصی اطالعات شخصی مصداق از فصل چهاردهم کود جزا در حمای

صی مصادیق حریم خصوصی است که در کود جزا از قلم نیفتاده و برای حمایت از حریم خصو
 627ی انگاری نموده است. مادهافشای اسرار را جرم 631-627اطالعات قانونگذار در مواد 

به تعقیب  بینی نموده وی را پیشجرم افشای اسرار فامیل 628ی ای، مادهافشای اسرار حرفه جرم
ست که ی مسؤولیت کیفری ندارد را بیان داشته اموارد که شخص افشا کننده 630آن در مواد 

 همانا افشای سر برای جلوگیری از ارتکاب و به وقوع پیوستن جنایت و جنحه است.
یق حریم شخصیت افراد همانند سایر مصادیق حریم  خصوصی مورد حمایت بوده و مصاد

انگاری شده و اجرای این حقوق شود، جرمکه باعث  نقض حریم خصوصی شخصیت افراد می
انگاری جرم 682 -673تضمین شده است کود جزا توهین، قذف، افترا، دشنام را در مواد 

 نموده است. حریم شخصیت افراد همانند سایر مصادیق حریم خصوصی مورد حمایت بوده و
انگاری شده و اجرای این شود جرمم خصوصی شخصیت افراد میمصادیق که باعث  نقض حری

 682 -673حقوق تضمین شده است کود جزا توهین، قذف، افترا، دشنام را در مواد 
باطات همین فصل قانونگذار برای حمایت از حریم ارت 629ی انگاری نموده است. در مادهجرم

ق ی  مطلماده از کود جزا شنود به معناافراد شنود مکالمات را غیرقانونی دانسته؛ در این 
د دسترسی به اطالعات که شخص با مخاطب خود در جریان مکالمات اعم از انترنتی همانن

تربیب دینرد. بکند داللت داایمیل یا مکالمه صوتی با استفاده از تلفون یا مکاتبه، رد و بدل می
 نموده  تلقی ن اجازه و رضایت فرد جرمکود جزا هر گونه دسترسی و یا ثبت مکالمات افراد را بدو

 توان تلقی کرد. است و آن را از موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات می
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 ج( قانون اجراآت جزایی
ف ای کشی قواعد مقررات است که قانونگذار برقانون اجراآت جزایی که شامل مجموعه     

وق احکام جزایی و رعایت حقی محاکمه، اجرای جرم، تحقیق و تعقیب مظنون و متهم، نحوه
گونه یچهنماید. در قانون اجراآت جزایی، همانند قانون اساسی متضرر، مظنون و متهم وضع می

تعریفی از حریم خصوصی نداریم و قانون به ذکر مصادیق حریم خصوصی در جریان 
 قانون  ی اینکند. قانون اجراآت جزایی در دومین مادههای عدلی و قضایی اکتفا میرسیدگی

هم، علیه، مظنون، متهدف از تصویب قانون را حفظ و احترام شخصیت و کرامت انسانی مجنی
یت از توانیم به حماو محکوم علیه عنوان کرده است که با در نظر داشت همین بند از قانون می

 ی که ی هفتم قانون اجراآت جزایحریم خصوصی اشخاصی افراد توسط این قانون پی برد؛ ماده
ن، ی سوم این قانوحقوق مظنون و متهم را در مراحل مختلف عدلی برشمرده است؛ در فقره

ی مرهمصونیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی روانی و هرگونه برخورد غیر انسانی را در ز
 به طور کلی چندین مصداق حریم خصوصی دارد، صراحت مادهحقوق مظنون و متهم بیان می

ی حقوقی به رسمیت شناخته است؛ حریم خصوصی شخصیت که توهین را در بطن یک قاعده
 ها است و حریم خصوصی جسمانی افراد  که تعذیب جسمانی راو تحقیر از موارد نقض آن

 توان از جرایم علیه آن خواند. می
تان فغانسبر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، آزادی از حقوق اساسی اتباع ا

 شود. این مادهپذیر نیست و سلب نمیرود و این حق بدون مجوز قانونی محدودیتیبه شمار م
خود مبنای قانونی است برای حمایت از حریم خصوصی جسمانی افراد در مقابل توقیف، 

ادیق زندانی و دستگیر شدن خودسرانه و غیرقانونی؛ ولی به صورت واضح و روشن یکی از مص
این  99ی اجراآت جزایی قانونگذاری شده است و مادهحریم خصوصی جسمانی در قانون 

م رد جرفقانون به مشروعیت توقیف تاکید دارد که بدین ترتیب توقیف خودسرانه و غیرقانونی 
 شود.محسوب می

عنوان یکی از ( قانون اساسی که به محرمیت مکالمات و مراسالت را به37ی )مطابق ماده
ه است. فصل هفتم قانون اجراآت جزایی که اختصاص به حقوق اساسی اتباع به رسمیت شناخت

موارد اقدامات کشفی را برشمرده است  112ی مشروعیت اقدامات مخفی و کشفی دارد در ماده
که سمع، نظارت یا ثبت محتویات، مکالمات و ارتباطات اشخاص مظنون و متهم از طریق 
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آوری اطالعات کنالوژی معلوماتی و جمعتیلفون، کمپیوتر، انترنت، یا سایر وسایل مخابراتی و ت
در مورد مکان، منبع، مسافه، مسیر، زمان تاریخ، اندازه، مدت مکالمات و نوع ارتباط از جمله 

باشد. پس بر اساس این ماده که اقدامات مخفی کشفی را بیان نموده است؛ این این اقداما می
معیین  113ی و حدود آن را در مادهکند؛ اما حد اقدامات که حریم خصوصی افراد را نقض می

کند و شرایطی را برای اجرای اقدامات کشفی تعیین می 114ی کند و قانون اجراآت در مادهمی
ی آن هم در صورتی که ی محکمهاقدامات کشفی را صرفا در صورت پیشنهاد سارنوال و اجازه

آوری اسناد که امکان جمعنشده باشد و یا ای 113ی شخص مرتکب یکی از جرایم  مندرج ماده
 داند. و مدارک از طریق دیگر ممکن نباشد؛ مجاز و قانونی می

ی حریم خصوصی است. در قانون حریم خصوصی مکانی نوعی از انواع  شش گانه     
نسته اساسی از این حق به طور صریح حمایت شده و هرنوع تعرض به مسکن را ممنوع و جرم دا

ورت ی از موارد دیگری است که در قانون اجراآت جزایی از آن به صاست. حریم خصوصی مکان
نون فصل هشتم این قا 119ی صریح و روشن حمایت شده است و قانونگذار افغانستان در ماده

داخل شدن و تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی توسط پولیس موظف امنیت ملی و سارنوال 
ط صالح ممنوع است و مامورین ضبلی محکمه ذیی ساکن یا قرار قببدون استغاثه یا اجازه

در  وتوانند داخل مسکن شخص شده و آن را تالشی نمایند قضایی بدون قرار قبلی محکمه نمی
ه صورتی که این تالشی ضروری تشخیص گردد، از طرف مرجع مربوط پیشنهاد تفتیش به محکم

ی تالشی به شرایط و چگونگ 122ی هموار مجاز به تالشی مسکن و ماد 121ی گردد. مادهارائه می
و بازرسی منزل پرداخته است. حریم خصوصی جسمانی افراد همانند سایر مصادیق حریم 

 کند به موارد کهخصوصی مورد توجه قانونگذار بوده و موارد همانند تالشی بدنی محدود می
 بازرسی قسمتقانون اجراآت جزایی؛ تالشی بدنی را  122ی مطابق قانون مجاز است. ماده

باشد که شخص باخود دارد، تعریف ها وسایر لوازم و اشیای میبیرونی بدن شخص، لباس
  کند. این بازرسی باید با رعایت احترام به شخصیت و کرامت انسانی وی صورت گیرد.می
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 د( قانون صحت  عامه
 موافقتهای طبی و هرنوع عمل طبی روی بدن شخص بدون اجازه و گرفتن تست و آزمایش

او جواز ندارد و خالف قانون و ناقض حریم خصوصی جسمانی افراد است. قانون صحت 
ی عملیات این قانون در مورد اخذ موافقه 20ی ی جمهوری اسالمی افغانستان در مادهعامه

ی جراحی صراحت دارد و هرنوع آزمایش، میتودهای تشخیصی و عملیات طبی با اخذ موافقه
گیرد؛ ولی در برخی موارد قانون صحت عامه تدابیر اجباری رت میکتبی شخص مریض صو

ا این قانون؛ ادارات و موسسات صحت عامه ر 21ی صحی را مد نظر گرفته است و در ماده
ی، منظور حفظ سالمت مردم در مقابل امراض خطرناک ساری و انتانموظف نموده است تا به

ت نمایند و در صوروقایوی و معالجوی را اتخاذ روانی و اعتیاد به مواد مخدر، تدابیر خاص 
 گردند.صورت اجباری بستر و تداوی لزوم مصابین به چنین امراض به

ین با توجه به مباحث که در فوق شرح آن رفت تعریفی از حریم خصوصی با ذکر ع     
وصی عبارت نداریم؛ در حقوق افغانستان ابتدا در قانون اساسی به مبانی اساسی حریم خص

افراد نظیر کرامت، آزادی و مصادیق حریم خصوصی)حریم خصوصی مکانی ماده، حریم 
جزایی تمامی مصادیق خصوصی ارتباطات ماده، حریم خصوصی جسمانی(. قانون اجراآت

خصوصی جسمانی، مکانی، ارتباطات، داده است)حریمخصوصی را پوشش میحریم 
امه نیز فقط به حریم خصوصی خصوصی شخصیت(. قانون صحت عاطالعات، حریم

کند؛ ی کاربرد قانون صحت عامه از این حق حمایت میجسمانی افراد اشاره دارد و در حوزه
قرر ساسی ماقانون  مادۀ پنجاه و نهمولی با این همه این حقوق در قانون اساسی استثنا دارد؛  

 ای مندرج این قانونهتواند با سوء استفاده از حقوق و آزادیشخص نمیدارد که هیچمی
. پس در صورت اساسی، بر ضد استقالل، تمامیت ارضی، حاکیمت و وحدت ملی عمل کند

ه و تضاد، اختالف و درافتادن حقوق متذکره با مصلحت و منافع عمومی، نظم و امنیت عام
 تضمین برای اجرای این حقوق وجود نخواهد داشت. 59ی موارد ذکر شده در ماده
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یم خصوصی  در حقوق ایرانمفهو  .1-1-2  م حر
صی در نظام حقوقی ایران همانندن تظام حقوق  افغانستان تعریفی از حریم خصو     

ها  و مصادیق حریم خصوصی، در قوانین در مقام صورت نگرفته است؛ ولی مقوله
ظام  نتقنین)ماهوی( و در مقام اجرا)شکلی( حمایت صورت گرفته است. به عبارت بهتر، در  

وقی  ایران حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون، حمایت نشده  است؛ همانند حق
هایی که تحت عنوان حریم خصوصی حمایت موضع نظام حقوقی اسالم، حقوق و آزادی

مایت حطور  ناقص، مورد طور ضمنی و در بطن سایر قواعد حقوقی ایران، هرچند بهشوند بهمی
 ،ده استشحقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آن ملحق اند. میثاق بین المللی قرار گرفته

کید طور صریح بر حمایت از حریم خصوصی در  نظام حقوقی ایران تاتنها منبعی است که به
صورت در این بخش  از تحقیق به بحث و بررسی این مفهوم به .(135: 1386دارد )انصاری، 

ای قانون هجازات اسالمی، قانون جرایم رایانمصداقی در  قوانین نظیر  قانون اساسی، قانون م
 پردازیم. تجارت الکترونیک و آیین دادرسی کیفری می

 الف( قانون اساسی
هایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب برخالف قوانین اساس کشور

اند، در قانون اساسی ایران متن خاصی که  از حریم اصل یا اصول خاصی حمایت کرده
ن دیگر در حقوق ایرای تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد. به عبارت، خصوص

توان ها میای مواد مرتبط با رعایت حریم خصوصی وجود دارد که از درون آنگرچه پاره
 ضوابطی در این خصوص را استنباط نمود؛ ولی تعریف مشخصی از این اصطالح در قوانین

 حمایت از حریم»ی الیحه 2ی فی از حریم خصوصی در مادهحال تعریوجود ندارد. با این
صورت طرح به مجلس شورای اسالمی ارائه گردیده ولی تا هنوز که متعاقبا به« خصوصی

 تصمیی در مورد آن اخذ نگردیده و معلق است.
های حریم مکانی، حریم شخصیت، حریم اطالعات، اگر حریم خصوصی را در حوزه

ای از قانون اساسی این بندی کنیم، در اصول جداگانهم جسمانی دستهحریم ارتباطات و حری
قانون اساسی  22گردد. اصل کشور به صورت مصداقی به آن تصریح شده و از آن حمایت می

ایران حریم مکانی، جسمانی و شخصیت افراد را مورد حمایت قرار داده آن را مصون از تعرض 
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ری اسالمی ایران  را موظف به رعایت حقوق بشری) قانون اساسی  جمهو 14داند. اصل می
حق حیات، حق آزادی، حق کار، حق تعلیم، حق حریم خصوصی و ...(  به افراد غیر مسلمان 

ها  به رسمیت شناخته است؛ ولی در  مواردی که به دشمنی و نموده و حقوق متذکره را برای آن
ی ، حمایت از همه20گردند. اصل میی علیه نظام اقدام کند، از این حقوق محروم توطئه

کند. بدیهی است که حق حریم خصوصی یکی حقوق انسانی را در این ماده برای ملت تعهد می
ها ارتباط تنگاتنگ دارد از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه است و باکرامت و تمامیت انسان

للی بسیاری از آن نام  برده شده المترین حقوق انسانی  است  که در اسناد بینی مهمو در زمره
توان به حمایت از حریم خصوصی به صورت تلویحی توسط است؛ لذا در این اصل نیز می

به ممنوعیت بازرسی مکالمات و ارتباطات صراحت دارد و به   25برد. اصل قانونگذار پی
ونه کند و هرگصراحت حریم خصوصی ارتباطات را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می

 ورزی غیر قانونی را در این عرصه ممنوع قرار داده است. غرض
ت، رده اسکبه قانونی بودن جرایم داللت دارد و دستگیری مغایر با قانون را منع  32یماده

احترام  قانون اساسی در مورد 39ی این قانون به ممنوعیت شکنجه حکم نموده، ماده 38ی ماده
ت است و به صراحت این قانون از حریم خصوصی شخصیت به حیثیت و ممنوعیت هتک حرم

کند و هر عملی که موجب هتک حرمت و حیثیت شخص گردد را  موجب افراد حمایت می
 داند.پیگرد و مجازات می

 مب( قانون مجازات اسال

انون قانون مجازات اسالمی برای حمایت از حریم خصوصی مصادیق آن را در کتاب پنجم ق
 ی این قانون تحت عناوین هتک حرمت مسکن در موادهای جداگانهدر فصلمجازات اسالمی 

، افترا، توهین و هتک حرمت 582ی ؛ هتک حرمت مراسالت در ماده 580، و 694الی 691
ر و ، آزا669و  648ی افشای اسرار در ماده  697ی ، افترا در ماده608ی اشخاص در ماده

واد م، آزار و اذیت بدنی در  700ی هجویه در ماده ، ممنوعیت6641ی اذیت تلفنی در ماده
در  انگاری نموده عالوه بر این موارد که ذکر گردید سایر موارد کهجرم 579، 578، 575
 های دیگر این قانون بحث گردیده برای حمایت از حریم خصوصی وضع شده است.فصل
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 ایج( قانون جرایم رایانه
یده به تصویب رس 1388ماده در سال  56ش جداگانه و ای در دو بخقانون جرایم رایانه

 انگاری شده است کهاست و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای سایبر در این قانون جرم
پایانی ر بخشگردد و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده و دطور مختصر به آن اشاره میاکنون به

قض حریم خصوصی در فضای سایبر  را طور مشروح به آن خواهیم پرداخت؛  نپژوهش به
های ادهجرایم از قبیل؛ نشراکاذیب، دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، در دسترس قراردادن د

ن نمود ها و  از کارانداختن یا مختلها، ربودن دادهسری، حذف یا مختل نمودن پردازش داده
 ند.ای برشمردهسیستم رایانه

 د( قانون تجارت الکترونیک
 هایپیامی حمایت از دادهون تجارت الکترونیک برای حمایت از حریم اطالعات شخصی)قان 

ن  این قانو 58 یدر مادهی فصل سوم قانون تجارت الکترونیک (  درData Protection /شخصی
ر برا بدون رضایت شخص غیر قانونی دانسته است و های شخصی نوشته ذخیره و پردازش پیام

 . جاز استها نیز در صورت وفق آن با سایر قوانین می پیامدازش و توزیع دادهپر 59ی اساس ماده

 ه( منشور حقوق شهروندی
است  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ،حقوق مدنی ازای مجموعه حقوق شهروندی

 در یشهروند حقوق: مانند است؛ برخوردار آن از کشور-دولت یعنوان یک تبعهبه شهروند که
 یحقوق و تکالیفی است که شهروندان در جامعه حقوق شهروندی از نظورم. اداری نظام

 ندیس نیز شهروندی حقوق. منشور های دولتی دارندشهری با یکدیگر و در تعامل با سازمان
 شده بیان مختصر یا و پراکنده صورتبه قبال که است ملت حقوقی یکلیه حاوی که است

ر است. در منشو شده بیان تفصیل به ایران ملت حقوق شهروندی حقوق منشور در اما است؛
عنوان یکی از حقوق شهروندی ای بهحقوق شهروندی حریم خصوصی در فصل جداگانه

حریم  38و  37ی حریم خصوصی مکانی افراد، ماده 3ی تصریح شده است. در ماده
رول ممنوعیت کنت 41ی حریم خصوصی اطالعات و ماده 39ی خصوصی ارتباطات، در ماده

 موظف کردن رسانه به 48ی تصویری و صوتی افراد در اماکن عمومی و محیط کار و ماده
 رعایت حرمت و حریم خصوصی افراد برای افراد جامعه به رسمیت شناخته شده است.
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 و( آیین دادرسی کیفری
نی از جمله مواردی که در ارتباط به حق حریم خصوصی در آیین دادرسی کیفری پیش بی

ه شخص بقانون  که به ممنوعیت توهین  60 یتوان به موارد ذیل اشاره کرد: مادهمی شده است
ن قانون آیی 91ی ممنوعیت اشای اطالعات مربوط به هوبت متهم، ماده 140ی متهم، ماده

عات افشای اسرار و اطالجلوگیری از  101 یمادهدادرسی کیفری به محرمانه بودن تحقیق، 
یت و وعیت استراق سمع و مجاز بود آن  فقط در موارد مربوط به امنممن 104ی فردی، ماده

ی مقام احترام به حریم مکانی و مجاز بودن به اجازه 58و  57ی احقاق حقوق اشخاص، ماده
 قضایی.

یم خصوصی در حقوق افغانستان و ایران مقایسه .3-1-1  ی حر
های اساسی و بشری آزادیحریم خصوصی در حقوق ایران و افغانستان از جمله حقوق و 

صورت ضمنی و تلویحی به رسمیت شناخته ها بهاتباع قلمداد شده است که در قوانین این کشور
شده است؛ ولی تعریف صریح و روشنی از حریم خصوصی در هر دو نظام حقوقی صورت 

ی حریم خصوصی مربوط ایران صورت نگرفته است؛ تعریفی از حریم خصوصی در الیحه
بود که این الیحه به تصویب مجلس نرسید. در مقایسه به حقوق افغانستان که جسته گرفته 

گریخته و به صورت پراکنده در قوانین مختلف از مصادیق حق حریم خصوصی حمایت نموده 
تر و سیاست جنایی است. ایران در مقایسه به افغانستان موضع حمایتی و دفاعی قوی

حق حریم خصوصی و  جلوگیری از نقض آن دارد و  در اسناد ای در قبال حمایت از سختگیرانه
ی قانون قانونی متعدد از  این حق به صراحت یاد گردیده و به مصادیق آن پرداخته است. برعالوه

اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسالمی قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم 
ا جهت حمایت از حقوق شهروندی اتباع ایران در سال ای؛ منشور حقوق شهروندی صرفرایانه

به امضای ریس جمهور رسید و از طریق پیامک به مردم ابالغ شد. منشور حقوق  1395
ی حقوق اساسی و شهروندی حق حریم خصوصی را با صراحت و عین عبارت در زمره

-42در مواد ) شهروندی اتباع به رسیمت شناخته است و تمامی مصادیق این حق را جداگانه
( از جمله حریم مکانی، حریم جسمانی، حریم اطالعات شخصی، حریم ارتباطات؛ را 37

 تحت عنوان حق حریم خصوصی مشمول حقوق شهروندی افراد دانسته است
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 سایبر . 1-2
سایبر در  .( به معنای سکاندار یا راهنما مشتق شده استkybernetesسایبر از لغت یونانی ) 

صل پیشوند و در زبان فارسی پسوندی است که به کلمات جدید و امروزی متزبان انگلیسی 
باشد.  )ینانال( ای که مرتبط به فضای رایانه یا برخطها معنا و مفهوم دهد به گونهشود تا به آنمی

ده ای، سایبری و آنالین به کاربری فارسی این لغت معموال سه اصطالح رایانهدر ترجمه
های ای. ترجمهای یا سایبری یا پول رایانههای رایانهمجازی آنالین، بزه شود؛ مثل دنیایمی

ن آ( دقیق نیست و هرچند بعضا لفظ مجازی به عنوان معادل cyberصورت گرفته از لفظ )
قابل ( بیانی از موضوعات واقعی و قابل مشاهده و لیکن غیرcyberشود اما چون )گرفته می

) از که به موضوعات ذهنی و تصوری اشاره دارد، حمل شودتواند بر لفظ مجلمس است نمی
 (.39: 1393پور، عالی

 فضای سایبر . 1-3
ودن این اصطالح، معادل فارسی فضای مجازی است؛ اما ماهیت سایبر فراتر از مجازی ب
نچه آاست؛ فضای ذهنی افراد فضای مجازی است که فاقد هرگونه نمود تظاهر بیرونی است و 

راد گی افگونه نقش مستقیمی در زندشود، قابلیت نقل و انتقال نداشته و هیچق میکه در آن خل
های فوق گیشود، تمامی ویژهکند؛ ولی برعکس هر آنچه در فضای سایبر خلق میبازی نمی

جازی منیای الذکر را داشته و در زندگی افراد بسیار تاثیرگذار است. اصطالح فضای سایبر یا د
 نوانتخیلی با ع-است که نخستین بار توسط ویلیام گیبسون در رمانی علمی آنالین اصطالحی

زمان تا  (.  از  آن40: 1393مورد استفاده قرار گرفت)پورقهرمانی،  1984نیورومانسردر سال 
عنوان ها را بهشناسیم که واقعیتکنون فضای سایبر را به معنای مکان غیز فزیکی و مجازی  می

 . فضای سایبر(16: 1383)مسعودی، دهدفضای الکترونیکی بازتاب میواقعیت مجازی  در 
کود جزا، فضای مجازی یا غیری ملموسی است که به اساس ارتباطات  851ی در ماده

 ز فضایرسد که تعریف پسندیده ابه نظر میهای کمیپوتری یا انترنتی بوجود آمده است. شبکه
 ت الکترونیکی پدیدآمده از طریق ارتباطفضای سایبر تمامی»سایبر تعریف ذیل باشد: 

یژگی وهای الکترونیکی با الکترونیک، مجموع وسایل  ایجاد، ذخیره،پردازش و انتقال داده
 (.    526: 1394)محسنی، « سازی و مجازی سازیشبیه
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 انترنت . 1-4
ری راای است که امکان برقی رایانهتوان گفت که انترنت یک شبکهدر تعریف انترنت می

انترنت  سازد. در واقعهای کامپیوتری و تلفن را فراهم میارتباط با دیگران را از طریق دستگاه
ی بسیار عظیم متصل ها، مدارس، منازل و کشورها را به یک شبکهجهانی است که دولت

نیا دی یک خط تلفن در اقصای نقاط ی سریع اطالعات را به وسیلهسازد و موجبات مبادلهمی
الت ی دولت فدرال ایاسازد. تعریف به روز از انترنت تعریف شورای تحلیل شبکههم میفرا

ی انترنت را به شرح ذیل تعریف کرده است: است و کلمه 1995ی امریکا در سال متحده
که  شود که اول، توسط فضای منحصر به فرد جهانیانترنت به یک نظام اطالعاتی اطالق می

ده استفا  تواند باای منطقی  به هم پیوسته باشد؛ دوم، مینت است، به گونهمبتنی به پروتکل اینتر
ز ااز ارتباطات پشتیبانی کند و سوم، خدمات سطح برتری   IPو TCPی پروتکل از مجموعه

و  صورت خصوصی  و عمومی تامین کند، به کار گیردهای مربوط را بهازتباطات و زیرساخت
 (.17: 1383)الرنس، قابل دسترس سازد

  کامپیوتری یشبکه کامپیوتر و   .5-1
ی تسهیالت شود که به وسیلهشبکه به گروهی از کامپیوترها و وسایل مرتبط دیگر گفته می

ی محلی، تواند به کوچکی یک شبکهشوند. یک شبکه میارتباطاتی به یکدیگر متصل می
های کوچک عداد زیادی از کامپیوترمتشکل از چند کامپیوتر، چاپگر و سایل دیگر باشد و یا از ت

اند؛ تشکیل شود )مولفان و ویراستاران و بزرگ که در نقاط جغرافیایی مختلف توزیع شده
دانان، منظور از سیستم همان رایانه است و  رایانه (. نزد عرف رایانه515: 1381مایکروسافت، 

شوند و تنها خوبی به کاربردن هم یک سیستم است و از این رو گاهی به جای هم به کار برده می
افزاری در  کنار یکدیگر است افزاری و سختهای نرمای آوردن جنبهی سیستم رایانهواژه

ای هر نوع سیستم رایانه (. بر اساس بند و قانون تجارت الکترونیکی،33: 1393پور، )عالی
ی است که از طریق افزارافزاری_ نرمهای متصل سختای از دستگاهدستگاه و یا مجموعه

کند. سیستم کمپیوتری در  نظام ی پیام عمل میهای پردازش، پردازش خودکار دادهاجرای برنامه
ی قانون جرایم سایبری افغانستان که در حقوقی افغانستان تعریف نشده است؛ ولی در الیحه

کند: می گونه تعریفطرح شده بود، ولی تصویب نشد؛ سیستم کامپیوتری را این 2017سال 
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تر از برنامه در آن طور اتوماتیک های است که یک یا بیشی از دستگاهدستگاه یا مجموعه
باشد؛ ولی در سازی، برنامه و اطالعات میپروسس شده و شامل دستگاه قابل انفصال و  ذخیره

م انگاری شده است، تعریفی از سیستم و سیستکود جزا در  فصل که جرایم سایبری  در آن جرم
 کامپیوتری صورت نگرفته است.  

 و اطالعات هاداده . 6-1
صورت صورت حروف، اعداد، عالئم و در رایانه بهها بهها معموال از سوی انسانداده

ه است؛ ها یک واژهشوند. اصطالح دادههایی)همان رمزهای صفر و یک( قراردادی ارائه مینماد
گاهی با ر این مرحله شده است، بهیعنی اگر موجب درک و فهم الزم و کامل د ت طالعااعنوان آ

آیند و چون عنوان داده به شمار میبرند و چنانچه موجب درک و فهم کامل نگردد بهاز آن نام می
گاهی و اطالعات است، باید از سوی دست اندرکاران )انسان یا رایانه( اری دستک هدف نهایی، آ

ستاران ویرا واز حمایت قانونی برخوردار نیست )مولفان  یا  پردازش  شوند. البته هر گونه داده
های قابل حمایت به شش دسته)اطالعات شخصی مانند ( و داده515: 1381مایکروسافت، 

های شخصی های اعتقادی، دادههای تجاری و اقتصادی، دادهاطالعات مربوط سالمت، داده
عمومی نظیر اطالعات مربوط های شخصی های مربوط محکومیت کیفری، دادهجنسی، داده

 (.130-100: 1389اند )اصالنی، ی تلفن( تقسیم شدهمحل سکونت و شماره

 سایبری امنیت . 7-1

امنیت محیط سایبر عبارت است از فقدان هرگونه تجاوز یا هنجار شکنی یا تهدید به آن 
ای و مخابراتی، ههای رایانها و سیستمها و اطالعات، شبکهنسبت به یکی از پنج موضوع داده
دهندگان خدمات انترنتی و در نهایت موضوعات بیرون از کاربران و مشترکین انترنتی، ارایه
آید. از منظر حقوقی ها بر میی سایبر در صدد تجاوز به آنمحیط سایبر که مرتکب با واسطه

اتخاذ تدابیر  رود. در مفهوم مضیق، منظورامنیت سایبری در دو مفهوم مضیق و موسع به کار می
ها و اطالعات است. در این مفهوم، اقدامات غیرفنی، فنی و پیشگیرانه برای تامین امنیت شبکه

جایگاهی نداشته و اشخاص، موضوع مستقیم تدابیر امنیتی نیست، همچنان که تامین امینت 
ها و اطالعات است. در این مفهوم، اقدامات غیر فنی، جایگاهی نداشته و اشخاص شبکه

موضوع مستقیم تدابیر امنیتی نیست. همچنان که تامین امنیت فراتر از محیط سایبر را در بر 
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گیرد. این مفهوم منطبق بر امنیتی است که اهل فن در علوم رایانه و انترنت آن را طراحی و نمی
 کنند؛ اما در مفهوم موسع، دو قسم از تدابیر را برای تامین امنیت در محیط سایبرتبیین می

ی تدابیر فنی و قانونی گفته تدابیر مستقیم اصلی: این تدابیر به کلیه الف(توان سراغ گرفت:  می
تدابیر  ب(های سایبری به کار آید. ها، اطالعات و شبکهشود که برای تامین امنیت دادهمی

آن ی ای: این تدابیر در پی تنظیم مقررات مناسب برای فضای سایبر است تا به واسطهواسطه
 (.52: 1393پور، هدف اصلی یعنی امنیت فضای واقعی تامین شود)عالی

  کراک و  (hack)نفوذ . 8-1
جاز، منزد اهل فن در یک مفهوم عام شامل هر گونه ورود غیر   Hacking نفوذ یا اصطالح

 این جا ازشود. لیکن آنچه در  اینها میاز کار انداختن سیستم و همچنین تخریب و تغییر داده
زش، باشد. هرچند منجر به پرداباشد، صرف نفوذ به یک سیستم اطالعاتی میواژه مدنظر می

یر غها نشود و مراد از نفوذگر شخصی است که سعی در ورود اصالح، انتقال و تخریب داده
ی اانه معندر علوم مربوط به رای (186: 1393پور، مجاز به یک سیستم کامپیوتری را دارد)عالی

رمز  به فرد گشاینده Cracker انگلیسی و کراکر به .سترمزگشایی اcrack نگلیسیا کرک به
 . گویندمی

 حقوق سایبری .1-9
ه از ی جدید و مستقل حقوق کتوان چنین تعریف کرد: رشتهحقوق سایبر را با مسامحه می

تدوین کند و ها در قلمرو انترنت بحث میی اطالعات و دادهقواعد و مقررات حاکم در حوزه
ی های ذیل باید صورت گیرد: خصوصیت جهانی فضااین قواعد و مقررات با توجه به ویژگی

انات ز امکاهای فرامرزی که سایبر و امکانات آسان این فضا برای انتقال سریع اطالعات فعالیت
 (.242-241: 1391شود)قیونلو، ها فراهم میموجود انتقال داده

 یم سایبریجرا /ایجرایم رایانه . 1-10
ی تعاریف متعددی از جرایم سایبری صورت گرفته که تعریف جامع و مانع تعریف کمیته

است که در آن متخصصین چنین تعریفی ارائه کرده  1989اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا 
است: هر فعل مثبت غیر قانونی که کمپیوتر، ابزار یا موضوع باشد به عبارت دیگر هر جرمی که 
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(. شورای اروپا، دو 30: 1384بزار یا هدف آن تاثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد)خداقلی، ا
ای را از هم تفکیک کرد با عنوان فهرست حداقل و فهرست فهرست اختیاری از جرایم رایانه

ای، ای، جعل رایانهکالهبرداری رایانه -ای. جرایم فهرست حداقل عبارتند از:اختیاری رایانه
ای،  شنود ای، دستیابی غیرمجاز رایانهای، خرابکاری رایانههای رایانهها یا برنامهیب دادهتخر

ای، تکثیرغیرمجاز یک توپوگرافی و های شده رایانهای، تکثیرغیرمجاز برنامهغیرمجاز رایانه
ای، استفاده ای، جاسوسی رایانههای رایانهها یا برنامهفهرست اختیاری عبارت است از: تغییر داده

 (.47: 1384پور، ای)عالیی حمایت شده رایانهی غیرمجاز از یک برنامهغیرمجاز رایانه، استفاده

 کلیات .2
شناسی جرایم بندی و نوعی حریم خصوصی و قلمرو آن، طبقهوارهدر بخش کلیات به تاریخ

 های جرایم سایبری خواهیم پرداخت.سایبری و ویژگی

یخ واره  . 2-1 یم خصوصیتار  حر
تحقیق در منابع فقهی حاکی از آن است که قدمت حمایت از حریم اعتقادات، حریم 

تر از سایر خصوصی منزل، اموال مراسالت و ارتباطات افراد در نظام حقوق اسالم بیش
سال پیش مورد تاکید اسالم  1400های  حقوقی است و مصادیق حریم خصوصی بیش از نظام

های حمایت از حریم خصوصی حتا در موض الی که نخستین جرقهقرار گرفته است در ح
( . در 88: 1390گردد)ساریخانی و موسوی؛ میالدی بر می 18و  17گرایان غرب به قرن تحول

گاه اصطالح حریم خصوصی  مشخصا به کار نرفته است؛ هیچ )ع(آیات قرآن و سنت ائمه
ت نیز از این عبارت به تصریح یاد نشده است. ها مثل یهود و مسیحیطور که در سایر آیینهمان

های ماهیت و محتوای حریم خصوصی در شریعت اسالم، تحت تعابیری از حقوق و آزادی
دیگر مثل حق مالکیت، حقوق وابسته به شخصیت افراد، ممنوعیت آشکارسازی اسرار، حق 

ه فحشاو..مورد انتخاب دین و اعتقاد، حرمت غیبت، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاع
ی پردازیم؛ آیههای این آیات میطور اجمالی به ذکر برخی از نمونهحمایت قرار گرفته است. به

ی بقره در مورد حریم مکانی افراد و ممنوعیت تجسس سوره 289ی ی نور و آیهسوره 28و 27
شدن حریم ی احزار در مورد ممنوعیت بهتان و تهمت. در مورد مطرح سوره 58ی در آن، آیه

تر ازیک سده از مطرح عنوان یک حق در سطح بین الملل باید اذعان نمود که بیشخصوصی به
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گذرد. اگرچه قبال به اشکال دیگری مورد شدن و  به رسمیت شناختن آن در سطح بین الملل نمی
دهد یها، آداب و رسوم یونان باستان نشان معنوان نمونه قوانین، نوشتهشد. بهحمایت واقع می

ی یونان باستان دو مفهوم مرتبط با همدیگر بوده که که حق مالکیت و حق خلوت در جامعه
ی (. اعالمیه47: 1391زاده و مصطفی زاده، همراه با یکدیگر به رسمیت شناخته شدند)موسی

به رعایت حریم  1948الملل مصوب ترین سند در سطح بینعنوان قدیمیجهانی حقوق بشر به
مجمع  17و  16در مواد  1966کید کرده، میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب خصوصی تا

سازمان ملل متحد تجاوز به حریم خصوصی افراد و تجسس ار ممنوع اعالم نموده است. 
زندگی و شرافت افراد باید  1969کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب 11ی مطابق ماده

 Resolution of council of /1970شورای اروپا  یی  قطعنامهمحترم شمرده شده. بر عالوه

Europe 1970  1976ی کنفرانس نروژ اعالمیهو/ Declaration of Nordic 

Conference197 عنوان حق به رسمیت شناخته از جمله اسناد هست که حریم خصوصی را به
 شده است.

یم خصوصی . 2-2  قلمرو حر
 (.49: 1394اند)محسنی، تقسیم نموده مصادیق حریم خصوصی را به چهار عنوان ذیل

ص . حریم خصوصی جسمانی: هرگونه اقدام علیه جسم فرد باید با توافق و رضایت شخ1
باشد؛ لذا هرنوع آزمایش و یا بازرسی بدنی باید باید بدون رضایت شخص اقدام و 

 رفتارمجرمانه تلقی شده و ممنوع است؛
زندگی خود از حق حریم خصوصی . حریم خصوصی مکانی: فرد در فضای فزیکی 2

ست. امنوع برخوردار است. ورود افراد و نقض این حریم و وارد شدن به منزل فرد بدون اجازه م
طور مشخص انتظار خود نسبت به خصوصی بودن منزل جایی است که مالک یا متصرف آن به

های مسکونی شها، چادرهای مسکونی، بخآن را اعالم کرده است. بر این اساس، انواع خانه
های استراحت ها، و اتاقسراها، خوابگاهها، مهمانهای اختصاصی، هتلها، اتاقکشتی

 (.41-40: 1394روند)گودرزی،ها از مصادیق منزل به شمار میبیمارستان
های پستی از تفتیش و تجسس و ها و بسته. حریم خصوصی ارتباطات: مصون بودن نامه3

مکالمات تلفنی از شنود، محرمانه بودن بودن قبض و صورت بازرسی، امنیت و مصونیت 
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باشد. امنیت مراسالت داخل ها میهای آنحساب تلفن اشخاص که نشانگر فهرست تماس
ی های انترنتی، همچنین درج یا عدم درج نام شخص و شمارهشبکه دیجتالی از جمله شبکه

های ناخواسته و مزاحم های تلفنی ایمیلهای راهنمای تلفن، تماستلفن متعلق به او در دفترچه
 هستند.

ی افراد در محرمانه ماندن اطالعات و . حریم خصوصی اطالعات: منظور حق اولیه4
ی دیگران بدون طور کلی مداخلههای شخصی از هرگونه تحصیل و پرادزش، انتشار و بهداده

دمات ات عمومی طور مثال خها و یا مجوز قانونی است. فرد برای دسترسی به خدمی آناجازه
زش، دهد. مسلما گروآوری، پرداها ارائه میپزشکی، سازمان بیمه، ثبت احوال نفوس، بانک

ورد مفرد  ای از این اطالعات منجر به ترسیم نموداری بسیار دقیق ازتلفیق و نگهداری مجموعه
 رود؛گردد که قطعا تهدید جدی برای حریم خصوصی وی به شمار مینظر می

. حریم شخصیت: حق شخص به مصونیت ماندن هرگونه تعرض آسیب زننده به شهرت 5
 اجتماعی و آبروی انسانی مانند: توهین، افترا و قذف. 

 های جرایم سایبریویژگی . 2-3
ست. نتی استر از جرایم ای  به مراتب آسان( سهولت در ارتکاب جرم: ارتکاب جرایم رایانه1

 ترسی به رایانه و داشتن انترنت خیلی راحت در مدت زمانیبدین دلیل که شخص محض دس
ا به تواند حساب بانکی دیگری را هک نموده و پول موجود در حساب بانکی فرد رکوتاهی می

 سرقت برده و به حساب خود واریز کند؛
در  ع شدهتر از جرایم واقای بیش(زیان مالی حاصل از جرایم سایبری به طور قابل مالحظه2

سلح دارد در حالی که یک سارق م( بیان می1980) FBIباشد؛ در این راستا، سنتی می فضای
الر د 340000تواند حدود دالر سرقت کند، در فضای سایبر می 2000تواند حدود از بانک می

 (؛93: 1385به دست آورد)فرهانی و حسین، 
گر این جرم میزان های دی( پوشیده و پنهان ماندن هویت مرتکب جرم: یکی از ویژگی4

باالی پوشیدگی و ناشناس ماندن هویت مرتکب است.. مجرمان و خرابکاران سایبری با استفاده 
های به سرقت رفته اقدام به ارتکاب جرایم های  تقلبی و یا عاریتی یا القاب و شناسهآدرس Ipاز 
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ان خساره را مشکل و ی شناسایی هویت و به تبع آن مجازات و جبرشوند که در نتیجهسایبری می
 (؛31: 1395)ابوذری، سازد در مواردی ناممکن می

 آنست ( اعمال واقع شده در این فضا حاکمیت نداشته و از نظر حقوق کیفری، نکته مهم5
ویت هکه فضای سایبر، پوشیده عومل کنترول اجتماعی بر و مخفی است کاربران در این فضا 

 مردم و پلیس بر آن نظارت ندارد؛ هایدارند لذا نگاهخود را پنهان می
از  های دیگر آن است. امروزه در بسیاری( تنوع مرتکبان فضای سایبر نیز از ویژگی6

 ای مخصوصهای  رایانههای نرم افزار ابزارها ارتکاب جرایم سایبری مانند برنامهفروشگاه
های در ر و یوتیوب چینلهای در فضای سایبشود عالوه بر آن سایتهای نفوذگری ارائه میبسته

اب ارتک توانند قدم اول برایدهند و این موارد میهای را ارائه میفضای سایبری چنین آموزش
 .(33: 1395جرم تلقی شود)ابوذری، 

 ی جرایم سایبریعناصر تشکیل دهنده . 2-4
ته اشا دربرای تحقق جرم سایبری همانند سایر جرایم عناصر قانونی و مادی و معنوی      

زیان  تماعیبنابراین اوال، فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اج
قابل  بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد،
کم به مجازات نیست؛ ثانیا، شرط تحقق جرم آن است که قصد سو ارتکاب رفتار خاصی دست

ی ی فعلیت برسد. فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه و یا تقصیر جزایمرحله
هی دهد و ثالثا،  برای تحقق جرم، نقض اوامر و نوااست، عنصر مادی جرم  را تشکیل می

ی فاعل ی خواست و ارادهقانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل یا ترک فعل مجرمانه باید نتیجه
ن بتوا ، میان فعل مادی و حاالت روانی فاعل باید نسبت موجود باشد تاباشد، به سخن دیگر

ر بمرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم یا تظاهر سوء نیت و یا خطای مجرم، مشروط است 
نواهی  امر وکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال بدهد و به نقض اواین

گاه باشد. در ا  ا خطایگوییم فاعل یا در ارتکاب فعل عمد داشته و ین صورت میقانونگذار آ
 (.170: 1397کرده است)اردبیلی، 
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یم خصوصی در فضای سایبر .3  مبانی فقهی حر
، که ی حریم در منابع حقوقی تعبیر حریم خصوصی استاز جمله موارد کاربرد واژه     

 اند و اینردهترین حقوق بشر به شمار آوهمحقوقدانان تعاریف گوناگونی از آن کرده و آن را از م
دی متعد بحث در فقه نیز قابل طرح است و در منابع اسالمی نظیر قرآن، سنت و اجماع، احکام

حریم »ی مختلف حریم خصوصی وجود دارد؛ ولی با این حال اصطالح ی مقولهدر باره
ر داست و موضع اسالم نه در آیات قرآن و نه در روایات اسالمی استعمال نشده « خصوصی

است)انصاری، « تحول گرایانه»ی حریم خصوصی، موضوع به اصطالح مواجهه با مقوله
ها را ن( در روایات بسیار از موارد دفاع از حریم خصوصی اشخاص در منابع فقهی، آ4: 1383

 ،مشتمل بر ممنوعیت تجسس، تفتیش، سوءظن، استراق سمع، خیانت در امانت، غیبت، قذف 
 اند.وعیت اشاعه فحشا، و ورود بدون اجازه به منازل افراد بر شمرده شدهممن

یم خصوصی  .4  مقتضای اصل در ورود به حر
ند همان مبتنی بر نظام فقه اسالمی و نظام اخالقی حریم خصوصی در اسالم روی اصول     

مت و اصل صحت، اصل کرا یی تسلیط، قاعدهاصل احترام به حریم و حرمت مومن، قاعده
 پاسداشت کرامت انسانی، لزوم عمومیت اذن در روابط اجتماعی، اصل عدم عمومی بودن،

 ی اهم و مهم، و اصل عدم والیت، اصل احتیاط؛ استوار است.ی اضطرار، قاعدهقاعده

یم خصوصی در فضای مجازی  . 5  جرایم علیه حر
ظیر نم از سایبر با جرای در نظام حقوفی افغانستان و ایران نقض حریم خصوصی در فضای    

 حتوایها، سرقت هویت، تغییر مشنود، دسترسی غیرمجاز، تغییر مجاز، افشای غیر مجاز داده
ی حث رودیگری، توهین، افترا، تخریب و اخالل قابل تحقق است که اینک  به طور مختصر به ب

 پردازیم:هر کدام آن می

 شنود غیرمجاز . 1-5
شویی است و ای همچون کالهبرداری و پولهای کنایهعنوانی شنود غیرمجاز از زمره   

کند. هرچند بخشی از شنود که طوری دقیق و ظاهری، رفتار بزهکارانه را بازگو نمیعنوانش به
ها و اطالعات و نیز همان شنیدن گفت و شنیدهای تلفنی واقعی و ظاهری است؛ ولی شنود داده
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ن با گوش نیست بلکه به معنای دریافت کردن و یا به امواج الکترو مقناطیسی به معنای شنید
ها یعنی دستیابی به هرگونه هشنود به معنای دریافت الکترونیکی داد ها است.اختیار گرفتن داده

ها و اطالعات در حال انتقال است. هرگاه دستیابی و اطالع یافتن از اطالعات در ارتباطات، داده
اطی، مخابراتی و انتقال داده و... مورد تعرض قرار گیرند تا از محیط دیجیتال بوده و خطوط ارتب

پور، عالییابد)ها دست پیدا کند، شنود مصداق میاین طریق مرتکب به اطالعات و داده
شنود متفاوت از استراق سمع است. استراق سمع به صورت شنیداری و در  (.77: 1393

ها منحصرا قابل ارتکاب ت دسترسی به دادهگیرد؛ اما شنود به صورمخابرات تلفنی صورت می
(. موضوع بزه در شنود محتوا است. 79-76: 1399در محیط مجازی است)عباس کلیمانی، 

های شنیداری، دیداری و نوشتاری و مانند آن گفته تر از داده است و نسبت به دادهمحتوا خاص
یژگی در حال انتقال که برای موضوع ی پیام با معنایی است و ومایهشود که در بردارنده درونمی

های در حال آمد و شد را دربر دهد که این بزه تنها دادهبینی شده است، نشان میشنود پیش
های در های دیگر شنود همان دسترسی است. بنابراین، دریافت دادهگیرد و نسبت به دادهمی

گویند. دسترسی غیرمجاز می حال انتقال را شنود و دریافت اطالعات ذخیره شده و ایستا را
ای است که محتوا در حال انتفال باید محرمانه باشد و مبدا و مقصد شرایط تحقق به گونه

اطالعات صالحیت دریافت اطالعات را داشته باشند و چون جرم شنود غیر مجاز از جرایم 
. این جرم در شودای به واقع میی رایانه و سیستم رایانهسایبری محض هستند جرم به وسیله

 بینی شده است.کنوانسیون جرایم سایبری پیش 1ی ماده
و در  کود جزا 629ی عنصر قانونی جرم در حقوق افغانستان ماده الف( عنصرقانونی جرم:

 بینی شده است؛  ای پیشقانون جرایم رایانه 3و  2حقوق ایران جرم شنود در موارد 
است و اطالعات محرمانه است و با فعل ب( عنصرمادی: عنصرمادی جرم شنود محتوا 

هت جمثب قابل تحقق است و از نوع مطلق جرایم بوده مقید به نتیجه خاصی نیست. از این 
 میان دو نظام حقوقی تفاوتی وجود ندارد

کند و ج( عنصرمعنوی: جرم از جرایم عمدی بوده و برای تحقق آن قصد عام کفایت می
 رای تحقق عنصر معنوی شرط نشده است.وجود قصد خاص در هر دو ماده ب
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 جرم دسترسی غیرمجاز . 5-2
 ای حفاظت شده،ی رایانهی غیر قانونی به سامانهدسترسی غیر مجاز عبارت است از رخنه

مجاز شود با این حال هک برابر با دسترسی غیرمی گری گفتهگاه در زبان فنی، هک یا رخنه
 ی فنی رخنه بهی سرزنش پذیر داشته باشد. هک به شیوهای نیست که تنها چهرهنیست و واژه

ن یک دانان همچوی رایانهشود که به خودی خود بزه نیست و در میانهای گفته میی رایانهسامانه
ن در ی فنی هک روی نموده و از این عنواشود. قانونگذار نیز به این چهرههنر شناخته می

ی دیگری که گری بدون اجازه و نسبت به سامانهرخنه اگر اند، به هرحالها بهره نجستهقانون
حفاظت شده است، انجام شود، دسترسی غیر مجاز خواهد بود. در حقوق کیفری سنتی، 

هایی است که با ی بزهها همسان نیست و از این رو در زمرهدسترسی غیرمجار یا هیچ یک از بزه
رآمد و دشود که ای ناب شناخته میرایانهترین بزه تهپیدایش رایانه نمود یافته است و عنوان برجس

تم ای است. دسترسی غیر مجاز به معنای ورود از یک سیستر جرایم رایانهبلکه مادر بیش
ه رتباط چد و اها هم اهمیت نداری ارتباط بین رایانهای دیگری که شیوهای به سیستم رایانهرایانه

ک مثل انترنت و یا از طریق یک شبکه در در داخل ی های عمومی و گستردهاز طریق شبکه
  (.63: 1393گردد)عزیزی، سازمان باشد، شامل دسترسی غیرمجاز می

 852ی کنوانسیون بوداپست، ماده 2ی الف( عنصر قانونی: جرم دسترسی غیرمجاز در ماده
  ای جرم انگاری شده است؛قانون جرایم رایانه 1ی کود ج.ا.ا و در ماه

کود جزا موارد  852ی یای و مادهقانون جرایم رایانه 1عنصرمادی: باتوجه به متن مواد ب( 
تواند اعم از شخص حقیقی و حقوقی مرتکب می -1ذیل مشمول عنصر مادی جرم هستند: 

ظت هایی هستند که توسط تدابیر امنیتی حافموضوع جرم داده -2باشد و خارجی یا تبعه؛ 
جرم جرایم سایبری محض  -4صورت غیرمجاز صورت گرفته باشد؛ دسترسی به  -3اند؛ شده

ی ر فضاداز جرایمی هستند که فقط در فضای سایبر قابل تحقق و ارتکاب و این جرایم منحصرا 
ظتی دسترسی، تسلط و نفوذ در یک سیستم با شکستاندن تدابیر حفا -5شود؛ مجازی واقع می
رک ورت تفتارها ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز به صکند که باتوجه به این رو امنیتی پیدا می
عنوان جرم به 582ی قانون جرایم رایانه و ماده 1ی بر اساس ماده -6گردد. فعل؛ منتفی می

 بینی شده است.مطلق پیش
 ت.ج( عنصرمعنوی: از جرایم عمدی است که برای تحقق عنصرم معنوی جرم قصد عام کافی اس
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 ایو سیستم رایانه دادهتخریب و اخالل در   .5-3 
ابود در حقوق کیفری کالسیک جرم تخریب به معنای، خراب کردن، ویران کردن، و ن     

ی عمدی بر کردن است و در تعریف آن گفته شده تخریب عبارت است، وارد ساختن لطمه
امیت تمامیت فزیکی شی یا مال متعلق به دیگری بنابراین، جرم تخریب جرمی است که بر تم

(. 394: 1383کند)گلدوزیان، فزیکی اشیا و اموال در عالم واقعی لطمه و خسارت وارد می
یب م تخرای نیز از لحاظ مفهومی به دور از مفهوهای رایانهها و سامانهتخریب و اخالل داده

ی ژهر وایابد. در کناها دردنیای سایبر ارتکاب میسنتی نیست  با این تفاوت که تخریب داده
های نامهیب، اخالل نیز به کار برده شده است؛ منظور از اخالل پدیدآوردن آشفتگی در برتخر

ها و داده ( با این تفاوت که115: 1393ها است)عزیزی، کمپیوتری و استفاده ناپذیر کردن داده
 شود. مکتوبات انترنتی ملموس و عینی نیستند و درجرم در فضای سایبر واقع می

ی کد جزا در ای و در مادهقانون جرایم رایانه  9و  8ی این جرم در ماده الف( عنصرقانونی:
 بینی شده است؛پیش 854ی ماده

موضوع جرم داده و سیستم و اطالعات کمپیوتری است، رفتارهای  ب( عنصر مادی:
ش ها، انتقال، پخی این جرم حذف تخریب و اختالل در کارکرد، وارد کردن دادهمجرمانه

ه بتعلق ها است. الزم است تا و داده و سیستم کمپیوتری موضوع جرم مدستکاری داده ها،داده
به  مقید صورت غیر مجاز واقع شده باشد این جرم از جرایمدیگر باشد و رفتارهای ذکر شده به

رود وهای مجرمانه باید باعث اخالل در کارکرد و حذف تخریب که باعث نتیجه است و رفتار
ب تخری دانان معتقد هستند که رفتارهای مادی جرم اختالل وعنوی گردد. حقوقضرر مالی یا م

ها داده ها که منجر به حذفهم از طریق فعل و هم از طریق ترک فعل)مانند ذخیره نکردن داده
ابل غیرق ها یا تخریب یاخواهد شد یا عدم استفاده از ضد ویروس که منجر به اختالل در داده

ارتکاب این فعل  854ی شود( قابل وقوع است؛ ولی بر اساس مادهمی هاپردازش شدن آن
 بینی شده است. توسط عمل اجرایی پیش
صد قای عنصر معنوی جرم قانون جرایم  رایانه 8و  9ی بر اساس ماده ج( عنصر معنوی:
 عنصر معنوی جرم قصد عام 854ی بینی شده است؛ ولی بر اساس مادهعام و قصد خاص پیش

 بینی شده است. پیش
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 هاتغییر غیرمجاز داده . 4-5
ار ده، از کرگیرنبنفوذ غیر قانونی به معنای اعم عالوه بر ورود غیر مجاز به یک سیستم، در     

الوصف در بحث از نفوذ شود. معها میانداختن سیستم و همچنین تخریب و تغیر داده
ین ی اطالعاتی( گفتیم که مراد از ای حریم خصوصعنوان یک تخلف در حوزهغیرقانونی )به

باشد، هرچند منجر به اصطالح در نوشتار حاضر، صرف ورود به یک سیستم اطالعاتی می
یز را ن ها )مفهوم خاص این اصطالح( نشود. نفوذگرپردازش، اصالح، انتقال و یا تخریب داده

 ارد.شخصی دانستیم که سعی در ورود غیر مجاز به یک سیستم کامپیوتری را د
تی طالعاااالصول هر شخصی که اقدام به ورود غیر مجاز به یک سیستم با این همه علی     

یا  کند، هدفی از این عمل خود مد نظر دارد. این هدف ممکن است صرف تفریح یا تفنن،می
یا  .( بودهم و..توانم از سد تدابیر امنیتی عبور کنکه من میخودنمایی یا خودارضایی )دائر بر این

عنوان نیاز ارتکاب یک عمل ممنوع دیگر باشد؛ بهکه ورود به سیستم خود مقدمه و پیشاین
ی تشخیص هویت و سجل صورت غیر مجاز وارد سیستم اطالعاتی ادارهمثال: شخصی که به

درت شود، ممکن است با هدف از بین بردن فایل حاوی سوابق کیفری خود مباکیفری پلیس می
ع منظور ایجاد اختالل در برق شهری را قط. همچنین ممکن است شخصی بهبه این کار کند

ی وارد سایت یک خبر گزاری شده و خبری کند. همچنین ممکن است شخصی از طریق شبکه
ماید کذب در خصوص فساد اخالقی یک سیاستمدار مشهور در سایت گنجانیده و آن را منتشر ن

جود کان ورا با مشکل مواجه نماید. یا حتا این ام تا از این طریق شخص خبر گزاری مورد نظر
ر ی تغیهای موجود را تنها برای تفنن و سرگرمدارد که شخص پس از نفوذ به یک سیستم، داده

 دن یادهد. از این میان فرصتی که شخص با ورود به یک سیستم اطالعاتی، از طریق تغیر دا
 دیریتی سیستم را دارد )مثل اختالل در مهاها سعی در ایجاد اختالل در خروجیتخریب داده

ل های بانکی( عمبرج مراقبت یک فرودگاه یا اختالل در سیستم کامپیوتری مدیریت حساب
 شود.میمتخلف خرابکاری کامپیوتری نامیده 

ها کند که در فرضی که شخص با ورود به یک سیستم کامپیوتری اقدام به تغیر دادن داده
جع رسمی و قضایی دارند)مثل سوابق کیفری و همچنین اطالعات مربوط قابلیت استناد در مرا

توان از جعل الکترونیکی یا جعل کامپیوتری سخن گفت به موجودی حساب بانکی شخص( می
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قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسالمی ایران جرم شمرده  68ی که به موجب ماده
 .(195: 1389شود)اصالنی، می

 الف( عنصرقانونی
ها در ادهدبینی نشده است؛ جرم تغییر غیر مجاز پیشین عنوان مجرمانه در قوانین ایران چن

 بینی شده است.کود جزا پیش 853ی ماده

 ب( عنصرمادی
 تن، بیولید تغییر و تعدیل، غیر قابل دسترس ساختغییر وارد کردن و ممانت از دسترس؛ 

ر رسی غیاز بمب منطقی، پخش ویروس و دستمعنا کردن یا غیرفعال کردن طور مثال با استفاده 
ز افظتی مجاز در مسیر اتصال شبکه؛ جلوگیری از دسترسی مجاز، تغییر و تعدیل در سیستم محا

بل ی مادی این جرم است، جرم از جرایم مطلق است، فعل مادی مثبت قارفتارهای مجرمانه
 تحقق است.

 ده است.بینی شعنصر معنوی جرم قصد عام پیش ج( عنصرمعنوی:

 سرقت هویت . 5-5
های ذینفع، ی طرفاند که در آن بدون موافقت یا اجازهسرقت را هویت جرمی تعریف کرده

اده استف اطالعات الزم برای جازدن خود به جای فرد یا سازمانی دیگری به سرقت رفته و مورد
، بیمه، لفن، شمارهی تتواند شامل نام، تاریخ تولد، آدرس، شمارهقرار گیرد و این اقدام می

مجرمان با  شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت اعتباری و حساب بانکی و غیره شود.
 ا مرتکبه و یاستفاده از این اطالعات دست به خرید زده، از حقوق و مزایای دیگران استفاده کرد

 یت دیگران بخششود. به هر حال استفاده از هواقدامات غیرقانونی به نام آن فرد می
یافته و های جنایی بوده و برخالف سابق به جنایات سازمانناپذیر از تمامی شیوهجدایی

 صیبتیمای که امروزه ابعاد صنعتی به خود گرفته و به شود، به گونهتروریسم هم محدود نمی
 (.58-57: 1396واقعی برای نهادها یا افراد تبدیل شده است)قرناوتی.ال، 

 



 

 
66 

اره 
شم

وم، 
ل د

سا
4

هار 
، ب

14
01

 

 قانونی الف( عنصر 
د بینی شده باشدر نظام حقوقی ایران نص قانونی که صریحا جرم سرقت هویت در آن پیش  

تان فغانسای. در حقوق اوجود ندارد؛ حتا در قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه
 بینی نموده است؛سرقت هویت را پیش 866ی ماده

ع منظور ارتکاب جرم، جرم از نوری بهسوءاستفاده از هویت شخص دیگب( عنصر مادی: 
 اجرایی و مطلق.

 شده است.قصد عام پیش بینی ج( عنصر معنوی:

 یا تغییر محتوای دیگری )هتک حیثیت( نگاری( تحریف 6-5
ی جرایم نگاری به معنای دگرگون کردن محتوای دیگر است. این رفتار در حوزهتحریف

م گاری هنای یا تخریب فرق دارد. در تحریف رایانهمرتبط  با محتواست به همین دلیل با جعل 
 شود که در جعل یا تخریب هست؛ اما در اینجا نسبت به صوت،همان رفتارهای انجام می

ست. انگاری در برخی موارد برضد آبرو و حیثیت کسانی شود و تحریفتصویر و فلم انجام می
یابد و عنوی افراد ارتکاب میضد شخصیت مبزهی  است که هتک حیثیت اشخاص از در واقع 

سازد. می که جسم و جان فرد را آزرده کند، لطمه به آبرو و شان و شخصیت فرد واردبیش از آن
 ا دارندرشخاص اای و مخابراتی ابزاری هستند که قابلیت نشر اکاذیب و افترا به های رایانهسامانه

ره تحقیر نماید)الهی منش و سد تواند در فضای مجازی شخصیت را تخریب وو هر کاربر می
 (.102: 1391نشین، 

قانون  16ی کود جزای جمهوری اسالمی افغانستان و ماده 868ی ماده الف( عنصرقانونی:
 ای ایران؛جرایم رایانه

موضوع جرم فلم، تصویر و صوت متعلق به دیگری است و رفتار مادی  ب( عنصرمادی:
بر  شود. ر های مجرمانه باید منجر به هتک حیثیت فردشامل تحریف، تغیی و انتشار است؛ رفتا

د، ه باشی جرم محقق نگریداین اساس جرم از جرایم مقید به نتیجه است و تا زمانی که نتیجه
 (.494: 1398شود)آسیا، جرم محقق نمی
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بینی شده)آسیا، در کود جزا عنصر معنوی این جرم قصد عام پیش ج( عنصر معنوی:
قق قانون جرایم رایانه وجود قصد خاص نیز برای تح 16ی ر اساس ماده( ولی ب495: 1398

 جرم شرط است.

 ها یا افشای اسرار خصوصی( افشای غیر مجاز داده5-7
ن آحمایت از حریم اطالعاتی افراد از حقوق اساسی و بشری افراد است که تعرض به 

فراد محسوب شده و ممنوع بوده که در واقع این نوع تعرض، تعرض به شخصیت معنوی ا
صی ها و افشای اسرار خصوصی افراد مصداقی از تعرض به حریم خصوافشای غیر مجاز داده

شیده ز پوافراد قلمداد گردیده و ضمانت اجرای کیفری دارد. افشای سر به علنی ساختن هر چی
و آسیب زننده به شهرت و حیثیت اشخاص یا پنهان بودن آن امر جهت مصلحت 

 (.205: 1389، مشروع)اصالنی
 ای ایران؛قانون جرایم رایانه 17ی کود جزا و ماده 868 الف( عنصر قانونی:

رد ها بدون رضایت فرفتار مجرمانه در این جرم همان نشر و پخش داده ب( عنصرمادی:
 است که با فعل و ترک فعل قابل تحقق بوده و از جرایم مقید به نتیجه است؛

صد عام ولی در حقوق ایران قصد عام و قصد خاص در کود جزا ق ج( عنصرمعنوی:
 بینی شده است.پیش

 ( توهین5-8
ر دست و اتوهین در لغت به معنای خوار گردانیدن و خوار شمردن و حقیر و سبک داشتن     

الف خجرم توهین عبارت است از رفتار عمدی »اند: اصطالح توهین را این گونه تعریف کرده
 (.20: 1385نیا، )آقایی« سبت به طرف، موهن باشدقانون که به موجب عرف ن
 608ی ( کود جزا و ماده682(  و )679(، )678جرم توهین درمواد ) الف( عنصرقانونی:

 بینی شده است.قانون مجازات اسالمی پیش
انتساب نسب که سبب آسیب به شرف و حیثیت فرد گردد، طرف توهین  ب( عنصرمادی:

 لنی باشد؛باید معین باشد و توهین ع
 بینی شده است.از جرایم عمدی است و با قصد عام پیش ج( عنصرمعنوی جرم:
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 افترا . 9-5
د کردن به معنای دروغ بستن و بهتان زدن، شکافتن و فاس« فری»ی افترا در لغت از ماده

هد، است؛ افترا در اصطالح حقوقی عبارت است از این که فردی جرمی را به دیگری نسبت د
 (. 149: 1394که قادر به اثبات آن باشد)رضایی، بدون آن 

قوق ایران کود جزا و در ح 674ی حقوق افغانستان جرم افترا را در ماده الف( عنصرقانونی:
 یبینی شده است؛پیش697ی در ماده

 ؛ت استبیان کردن انتساب، فراهم بودن موضوع انتساب، ناتوانی از اثبا ب( عنصر مادی:
 .بینی شده استای تحقق جرم افترا در هر دو نظام حقوقی سوء نیت عام پیشبر ج( عنصر معنوی:

 گیرینتیجه
عنون یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر  مورد حمایت اسناد حریم خصوصی به      

المللی بشری و قوانین داخلی مورد حمایت قرار دارد و حیطه یا بخشی از زندگی افراد که بین
آن قلمرو احدی به دیگران بدون رضایت یا عرفا یا با قرارداد و اعالن قبلی، رود نوعا توقع می

دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر 
د. در هر دو نظام حقوقی حریم صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهن

ها و مصادیق و معنوی، تعریف و حمایت نشده است؛ ولی مقولهصورت مشخص خصوصی به
حریم خصوصی، در قوانین در مقام تقنین)ماهوی( و در مقام اجرا)شکلی( حمایت صورت 
گرفته است. این بخش از زندگی خصوصی افراد که قلمرو وسیع دارد که شامل حریم خصوصی 

که باید از تعرض و تجاوز افراد در  مکانی، جسمانی، اطالعاتی، ارتباطی شخصیت افراد است
ی جدیدی به نام جرایم سایبری ظهور کرد امان بماند و اما با توسعه و پیشرفت تکنالوژی پدیده

ی خطر تعرض افراد بر حریم خصوصی افراد در فضای سایبر مطرح شد. که با ظهور این پدیده
ی در فضای سایبر همانگونه که بررسی گردید، تعرض به برخی مصادیق حریم خصوص

پذیر نبوده و همانند سایر جرایم و رفتارها ناقض حریم خصوصی نیستند؛ زیرا جرایم امکان
های کمپیوتری در فضای سایبر ی کمپیوتر و سیستمسایبری از جمله جرایمی هستند که به وسیله

پذیر آسیبشود. حریم اطالعاتی فرد، حریم ارتباطی و حریم شخصیت افراد از موارد محقق می
هستند که جهت حمایت این موارد جرایم افشای غیر مجاز اسرار، سرقت هویت، تغییر و 
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ی تحریف محتوای دیگری، تغییر، دسترسی غیر مجاز و شنود غیر مجاز و افترا که از جمله
جرایم سایبری محض و افترا و توهین که از جمله جرایم کالسیک با توصیف سایبری هستند        

رفتار  30که انگاری شده است. قانونگذار افغانستان با وجود اینقوق فغانستان و ایران جرمح در
ای بینی نموده است، ولی این قانون در مقایسه به قانون جرایم رایانهی سایبری را پیشمجرمانه

ها در هعنوان مثال جرایم گردآوری و انتقال غیر مجاز دادهای خود را دارد بهایران کم و کاست 
قانون پیش بینی نگردیده و همچنان با وجود پیچیدگی و این جرایم چگونگی رسیدگی و تعقیب 

 به جرایم سایبری مشخص نیست. 
 برای پشگیری از جرایم سایبری و حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر عالوه بر

ن ر دیاخته است. دحمایت قانون، دین اسالم هزار وچند صد سال قبل این حق را به رسمیت شن
 ؤلفهمسه ه های دینی برای حمایت از این حق  وجود دارد که از جملاسالم اصول، قواعد و مولفه

یت ممنوع«برای حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی قابل تعمیم بود که شامل: 
 .شدبامي رممنوعیت استراق سمع و بص و فحشا یممنوعیت اشاعه، سس و تفتیشجتجسس، ت

رد می وجود داالهای حمایت از حق بر حریم خصوصی در فضای مجازی نیز در منابع اسزمینه
هره های قضایی بعنوان یکی از منابع حقوق در جهت تدوین مقررات و رویهها بهتوان از آنو می

وتي ها روشن گردید که از لحاظ مباني تفااین اصول و مؤلفه بررسی و بحث روی جست؛ با 
 .ن حق حریم خصوصي در فضاي مجازي و حقیقي وجود نداردمیا

جرایم سایبری در فضای سایبر در ده وصف مجرمانه در حقوق کشور ایران و افغانستان 
طور مقایسوی مورد بررسی قرار گرفت، که جرایم شنود، دسترسی غیرمجاز، تغییر مجاز، به

ری که از جرایم علیه تمامیت داده در ها، سرقت هویت، تغییر محتوای دیگافشای غیرمجاز داده
عنوان جرایم فضای سایبر است و ناقض حریم اطالعاتی و شخصیت افراد؛ که از این جرایم به

محض سایبری یادشد و جرم توهین، افترا در فضای سایبر که حیثیت و آبروی افراد را نشانه قرار 
ری مورد بررسی قرار گرفت و اما از عنوان جرایم دارای کالسیک دارای توصیف سایبدهد، بهمی

انگاری شده است؛ ولی چنین ی جرایم علیه حریم خصوصی که در حقوق ایران جرمجمله
وصف مجرمانه در حقوق افغانستان وجود ندارد، جمع آوری و انتقال غیر مجاز داده است. 

روشن نبودن و قانونگذاری در بخش جرایم سایبری   افغانستان دچار اشکاالتی است از قبیل 
مبهم بودن اجزای مواد قانونی و مشخص نبودن مراد قانونگذار از بعضی اصطالحات و مفاهیم 
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ی جرایم که در مواد قانونی به کار رفته است. در کل دو مورد در نظام حقوق افغانستان در زمینه
بندی ی و دستهبندی جرایم سایبرعدم در نظر داشت طبقهسایبری نیاز به بازنگری دارد؛ اوال، 

های مشخص، نظیر جرایم علیه تمامیت اطالعات، جرایم علیه محرمانگی ها به دستهآن
اطالعات و... به عبارت بهتر، جرایم سایبری در کود جزا تحت عنوان کلی در یک  فصل بدون 

انگاری شده است. لذا جرایم سایبری باید با در نظر داشت وسیله، موضوع و بندی جرمدسته
معین نبودن چگونگی و مراجع رسیدگی به جرایم سایبر و ثانیا،  بندی شود؛یر معیارها دستهسا

ی نداشتن پرسونل و کادر متخصص و وارد در بخش جرایم سایبری. به عبارت دیگر، نحوه
تر از  جرایم غیر سایبری رسیدگی به جرایم سایبری، پیشگیری و تحقیق در این زمینه متفاوت

، مستلزم آیین دادرسی کیفری مختص به این بخش ، تعقیب گرفتاری در این حیطهبوده و تحقیق
و کادر مسلکی و متخصص این بخش  است که در حال حاضر در افغانستان وجود ندارد. لذا 
سیستم عدلی و قضایی کشور ما نیز همانند سایر کشورها نیاز به  ایجاد پولیس سایبری و  

 رای پیشگیری از وقوع جرم و تطبیق قانون دارد.های همسان این نهاد بارگان
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 از وقوع جرم وضعیگیریهای پیشروش

  1محمد الیاس احمدی

 چکیده
ضیق، ماست و در تعریف گیری رم را کاهش دهد، پیشهر آنچه علیه جرم بوده، ارتکاب ج

ای رحلهگیری وضعی مربوط به مگیرد که پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را در بر میپیش
 نساخته است؛است که مجرم تصمیم قطعی به ارتکاب جرم گرفته اما تصمیم خود را عملی

رم و ت سلب فرصت مجرمانه از مجمجازات را گرفته است. اقدامات جه ابتکار، جاییعنی 
ها و صتگیری از جرم تکیه بر کاهش دادن فرهای پیشگردد. روشمحافظت از آماج اتخاذ می

های های ارتکاب جرم دشواریهای ارتکاب جرم دارد، برای کاهش دادن فرصتموقعیت
زدار ای رمهدوقارتکاب جرم را باید افزایش داد، گذاشتن پول و جواهرات در امانات بانک و صن

آماج  دهد. از جانب دیگر، اگر ازمجرم سلب و یا حد اقل کاهش میفرصت ارتکاب را برای
-رو میهرسیدن بر هدفش به دشواری روبجرم محافظت شود، افزون بر این که مجرم را در راه 

ه پیشجایی کی ارتکاب جرم در او شود. از آنتوان باعث جلوگیری از ایجاد انگیزهکند، می
یم مانند محدودیت است و جراهای غیر مادی دارای گیری وضعی در جرایم غیر عمدی و انگیزه

شود، خصوصی و کرامت شخص را شامل نمیحیثیت، شهرت، اطالعات، خلوت و زندگی
 گیری وضعی مورد انتقاد قرار گرفته است.  پیش

 .یگیری غیر کنشی کنشی و پیگیرگیری وضعی، پیشگیری از جرم، پیش: پیشواژگان کلیدی

                                                             
 افغانستان -،کابل)ص(شناسی، دانشگاه خاتم النبیینی حقوق جزا و جرمآموخته. دانش 1
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 مقدمه
مواره خود قادر به حل تمام مشکالت ناشی از جرم نیست و هگیری به تنهایییک نوع پیش

اساس،  ها کارساز تر است؛ به همینگیری برای آنی دیگری از پیشمواردی وجود دارد که نسخه
گیری ی پیشویژه گمان یکی از اهدافباشد. بیگیری وضعی ضرورت محسوس میبه پیش

ی آن وضعی ایجاد وضعیتی است که در آن مجرم از عملی نمودن قصد خود ناتوان گردد و در پ
، ریگیپیش چگونگیاست که فرصت ارتکاب جرم را از فرد مجرم سلب نماید. به همین ترتیب، 
هن ذگیری از جرم به سوالی است که معمواًل، هنگام تامل بر یک اقدام جمعی از جمله پیش

گیری یشگیری نمود؟ اجرای پتوان به نحو مؤثر از جرم پیشگردد؛ یعنی چگونه میمتبادر می
ه گذاری و انجام برنامه است؛ یعنی انجام اقدامات مناسب در خصوص علل جرم بشامل هدف

د ره را موجامع روشی کارآمد، اثربخش، پایدار و قابل قبول نیازهای معین و اولویت دار قربانیان و
شد: ا میبودند اعطهدف قرار دهد. در گذشته، ماموریت تامین امنیت، به کسانی که اهل مبارزه

دود با خشونت، محشد. لیکن امروزه توسل به زور برای مبارزه خشونت، با خشونت خنثی می
یگران از دحل و برای دفاع از خود یا عنوان آخرین راه شده است. پلیس مسلح است؛ ولی فقط به

کنند. این یمآمیز نسبت به تامین امنیت اقدام به طریق غیر خشونتکند. هر گروه آن استفاده می
-یمگیری وضعی را های پیشخوبی بیان خواهد شد. چالشگیری وضعی بههای پیشمقاله روش

تقد های حقوق بشری. ریمون گسن معشناختی و چالشهای جرمتوان در دو بحث جا داد: چالش
دارای  گیری وضعیاحتیاطی، ابزارهای پیشویژه جرائم ناشی از بیدر جرایم غیر عمدی به»است 

های ناشی از ها و جرحگیری مؤثر از تصادفات رانندگی و قتلمحدودیت هستند و پیش
 و همچنان نقض حریم خصوصی افراد و افزایش« پذیر نیستمباالتی امکاناحتیاطی و بیبی

ی وضعی گیرپیشهایی است که فرا راه ت در افراد جامعه از جمله چالشاحساس خطر و اضطرارا
 پردازیم.بر شمرده شده است که به تفصیل به بیان آن می
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 . مفاهیم1
یرد. گیری وضعی تعریف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گدر بحث مفاهیم در نظر است پیش

پیش گیری وضعی،پیش گیری،پیش به همین ترتیب جا دارد تا یک سری مفاهیم مرتبط هم چون
 را نیز از نظر بگذرانیم. گیری کیفری و غیر کیفری

 گیریپیش. مفهوم 1-1
گاه»یا « پیش دستی کردن»، «دفع و جلوگیری»گیری در قاموس ادبی به پیش و « کردنآ

شناس گسن، جرمآقای (21: 1380-81نجفی ابرند آبادی، هشدار دادن تعبیر شده است)
گیری شامل مجموعه پیش»ای معتقد است که با در نظر گرفتن معیارهای چهار گانه فرانسوی

شود که غایت انحصاری یا ال اقل جزایی به استثنای تدابیر نظام کیفری می تدابیر سیاست جنایی
های مجرمانه از طریق غیر ممکن کردن، دشوار کردن یا آن، تحدید امکان وقوع مجموع اقدام

شناس (. موریس کوسن، جرم563: 1383ابرند آبادی، نجفیهاست)ردن آنتر محتمل ککم
داند که غایت آن، گیری را تدابیر غیر قهرآمیز یا غیر سرکوبگری میکانادایی در این راستا، پیش

از گیری پیش(. اگر به 136: 1383رایجیان اصلی،است) جرممهار یا کاهش امکان وقوع 
گیری در مفهوم موَسع، اقدامات پیشرا مالحظه نمایم:  گیری کلیارتکاب جرم، دو جهت

گیری را این گونه تعریف گیرد؛ اما در مفهوم مضیق، ریمون گسن پیشکیفری را نیز در بر می
گیری، هر تدبیر سیاست جنایی است که هدف نهایی آن تحدید حدوِد امکان پیش کند: پیشمی

ن ساختن، دشوار کردن یا کاهش دادن احتمال وقوع غیر ممکی اعمال جنایی از راه آمد مجموعه
 (.32: 1388میر خلیلی، که از تهدید کیفر یا اجرایی آن استفاده شود)ها است. بدون این آن

 از جرمگیری پیش. مفهوم 1-2
جلوگیری یا کاهش جرم به کار هایی است که برایگیری از جرم بیانگر مکانیزماصطالح پیش

گیری از جرم نوع اقدام یا سیاست است که تعدی حاصل از جرم و تخلف را شود. پیشگرفته می
گیری از وقوع جرم، ابزاری است متمرکز پیش (.22: 1387)بیات، بردکاهش داده یا از بین می

اوضاع و احوال است(. بنابر این، ، بر سه فاکتور الزم برای تحقق جرم)مجرم، قربانی و شرایط
قهرآمیز یای علوم جنایی در صدد آن است که با توسل به ابزارهایگیری از جرم در دنپیش

)واکنشی یا کیفری( و غیر قهرآمیز )کنشی یا غیر کیفری( از مجرم شدن و قربانی شدن 
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جنایی، در صد احتمال وقوع جرم را به حد های پیشجلوگیری کرده و یا دستکاری در وضعیت
یری از وقوع جرم چنین تعریف شده است: گی چنین نگرشی پیشاقل برساند. با غلبه

های الزم برای از میان بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامپیش»
 (.79: 1386ساعد، « )بردن یا کاهش آن

 وضعیگیری پیش. مفهوم 1-3
کند که برای کاهش فرصت به سوی های تعریف میگیری وضعی را تدابیر و روشپیش

رود و نیازمند طراحی و مدیریت محیط مستقیم )صحنه و کل کاماًل خاصی از جرم نشانه میش
تر محِل یافتهمحل وقوع جرم( یا همان نظارت و زیر نفوذ در آوردن هرچه پایدارتر و سازمان

دهد و سود ای که سختی و خطر اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش میوقوع جرم است، به گونه
توان گفت، (. به زبان بسیار ساده می292: 1380صفاری،آورد)مجرمانه را پایین می احتمالی

کرد که مجرم از ارتکاب جرم وضعی به این معنا است که قبل از جرم باید کاریگیری پیش
منصرف شود. بدین منظور گاهی فرصت از مجرم گرفته شود؛ مثاًل اگر برای منازل، ماشین و ... 

سارق فرصت دزدی نخواهد داشت و گاهی جلو دسترسی مجرم به وسایل  دزدگیر نصب شود،
شود؛ مثاًل: سالح غیر مجاز از دسترسی عموم و سطح جامعه جمع آوری ارتکاب جرم گرفته می

ارتکاب جرم است؛ اما فرصت و ی که در ذهن فرد زمینه و انگیزهشود. بدین ترتیب با اینمی
وضعی را سلب )ابزار( و گیری پیشر تعریف فنی و حقوقی، ابزار از وی گرفته شده است و د

 (.20: 1388خلفی، اند))فرصت( ارتکاب جرم از مجرم دانسته

 یا کیفری واکنشیگیری پیش. مفهوم 1-4
 شود؛ِاعمال می ی پس از اجرای فکر مجرمانه و تحقق جرم،کیفری در مرحلهگیری پیش

ری گیپیشمنظور بیر کیفری و مجازات که از سوی قانونگذار بهی تداتوان گفت: مجموعهبنابراین، می
بس، : اعدام، قصاص، حاز جرایم وضع شده و دولت ضمانت اجرای آن را به عهده دارد؛ مانند

گیری عام؛ پیشیابد. و در دو مفهوم نمود می (124:  1392اسکندری، ی تقدی و ...)شالق، جریمه
ه بآید، ی کاهش جرم به شمار میهای نطریه( که یکی از مؤلفهارعاب یا بازدارندگی عام )جمعی

ی ندیشهااحتمال مفهوم تاثیر کیفر بر دیگران است؛ یعنی تاثیرگذاری بر افراد غیر از مرتکب که به
 (. 132: 1383پرورانند یا در صدد به فعل درآوردن آن هستند)رایجیان اصلی، مجرمانه را در سر می
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طریق  ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مبارزه با جرم ازموعهمج گیری خاص؛پیش
ای که ونههای پیش جنایی است به گزا و نیز اثرگذاری بر فرصتکاهش یا از بین بردن علل جرم

یش از ضعیت پهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وبتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کار
 (. 88: 1386ساعد، داد جرم جلوگیری شود)تا از رخارتکاب جرم اثرگذاشت 

 ُکنشی یا غیر کیفریگیری پیش. مفهوم 1-5
پیش»شناختی گیری بهتر از سرکوب است( با الهام از اصل راهبردی و جرمایدهی)پیش

گردد، یکه قبل از وقوع جرم انجام مگیری پیش، این نوع «گیری ِبه از درمان و اصالح است
صادی، گر و غیر قهرآمیز که دارای ماهیت اقتهای غیر سرکوبز توسل به اقدامعبارت است ا

 گرا ساختنپذیری و قانونمنظور جامعهفرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و غیره هستند و به
یمون رگردد. آقای های جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم، اجرا میافراد و حفاظت از آماج

ت که هر تدبیر سیاست جنایی اس»کند: را این گونه تعریف می ریغیر کیفگیری پیشگسن 
ختن، غیر ممکن سای اعمال جنایی از راه آمد مجموعههدف نهایی آن تحدید حدود امکان پیش

ن آجرای ها است، بدون این که از تهدید کیفر یا ادادن احتمال وقوع آندشوار کردن یا کاهش
ی جرایم، ناممکن آن، محدود کردن گسترههدف نهایی (.133: 1370گسن، استفاده شود)

زدن  سازی جامعه با برهمساختن، دشوار کردن یا کاستن امکان وقوع جرم و در نتیجه سالم
 . (80: 1386 ساعد،)زا استهای جرماوضاع و احوال قبل از وقوع جرم و رفع بحران

 . کلیات2
ردد؛ گاین روش بیان هایداف و ویژگیگیری وضعی در نظر است اهبرای شناخت بهتر پیش

 گیری وضعی مورد بحث قرار گیرد.ی پیشاما قبل آن نیاز است تا تاریخچه

یخچه2-1  وضعیگیری پیشی . تار
ها در طول اعصار و قرون به ی تاریخ بشریت دارد. انسانگیری از جرم قدمتی به اندازهپیش
آوردند که این از خود دفاع به عمل می ور غریزیخطرزا و خطرساز توجه داشته و طهایموقعیت

(. مردم عادی در طول روز بدون 80: 1383ساعد، آید)گیری به حساب میخود یک نوع پیش
ها را دهند؛ مثاًل: هنگام خروج از منزل، درب و پنجرهگیری وضعی انجام میآن که بدانند، پیش

های هشدار در کنند، سیستمو بدنام پرهیز میهای پر خطر کنند، از رفت و آمد به محلقفل می
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سپارند، جواهرات خود را در های شان را در بانک میکنند، پولمنزل و محل کار نصب می
ها را به هدف کاهش ی این دوراندیشیگذارند و در نهایت همهاماکن عمومی به نمایش نمی

گیرانه از نوع وضعی، اقدامات پیش دهند. بدین ترتیبخود انجام میدیدگیاحتمال یا شدت بزه
های مختلف در اقصی نقاط دنیا، بر حسب نوع منحصر به عصر حاضر نیست و اقوام و گروه

اما بر اساس  ؛(1396:92ابراهیمی،)کردندهای مختلفی آن را عملیاتی میشرایط، به شیوه
توسط واحد  از جرم اصطالحی است که برای اولین بارگیری وضعیی کالرک، پیشنظریه

عنوان یک از جرم بهوضعی گیری پیشطرح پژوهش وزارت کشور انگلستان ابداع گردیده است. 
« هیومی» ، «کالرک»های است که توسط سه نفر به نامانگلیسیی علمی، اصالتا تأسیسینظریه

عاری طراحی »مطرح شد و سپس توسعه یافته است. دو نفر اول، در کتابی با عنوان « کرنیش»و 
منطق مجرم: دورنمای »و کالرک و کرنیش نیز در کتاب دیگری با نام  1980در سال « از جرم

اند. حال آن به طرح و تحلیل آن پرداخته1986در سال « ی ارتکاب جرمانتخاب معقول در زمینه
ی اصلی خود را از تحقیقات وزارت کشور انگلستان که در از جرم، ریشهوضعی گیری پیشکه 

ی وضعی از جرم در نتیجهگیری پیشی انجام شد، به عاریه گرفته است. توسعه 1970 سال
مطالعات صورت گرفته در خصوص مؤسسات اصالح و درمان توسط واحد تحقیقات وزارت 

تا  1960های ی زمانی سالشناسی دولت بریتانیا در فاصلهی تحقیقات جرمدایره -کشور
نتایج بهتر گیری، پیش(. امروزه این نوع 54: 1396راد،  سعیدیتری یافت)، سرعت بیش1970

-تری را بر دوش افراد جامعه تحمیل میداشته، بار کمتری را برای جامعه به همراهی کمو هزینه
تری بیش ، با استقبالگیریپیشتر این روش نماید و از سوی دیگر، با توجه به بازدهی سریع

 (. 1390:148بابایی، مواجه شده است)

 وضعیگیری پیش. اهداف 2-2
باشد: هدف اول عبارت است از گیری وضعی دارای دو هدف اساسی و عمده میپیش

-ه از تکنیکو نیت مجرمانه با استفاد دشوار یا ناممکن نمودن وقوع جرم علی رغم وجود انگیزه
ا انه یهای مجرمگیری وضعی و هدف دوم شامل جلوگیری از تشدید انگیزههای مختلف پیش

 های مجرمانه است.های آنی از طریق کاهش جاذبهگیری از ایجاد انگیزهپیش
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 . دشوار یا ناممکن نمودن وقوع جرم2-2-1
د گیری وضعی دشوار یا ناممکن نمودن وقوع جرم علی رغم وجود قصترین هدف پیشمهم
نند ، مااشاره دارد ی مجرمانه است. راهبردهای که به تغییر وضعیت، فرصت و موقعیتو انگیزه

کاب جرم آوری ابزار و لوازم ارتها، ایجاد فضای قابل دفاع، جمعها و خروجیکنترل ورودی
یت مانند اسلحه و غیره، از مواردی است که باهدف ناتوان کردن فاعل از محقق ساختن ن

ا بمدتًا عشود. مراقبت و نظارت بر مجرمان و حمایت از قربانیان نیز مجرمانه خود اعمال می
 یههلدر وضعی باید وگیری پیشبیر اتد (.66: 1383 میرخلیلی،گردد)هدف مذکور انجام می

 وم جر رماآ سترسی بهاز د رت او راوـین صاغیر ف و در منصرم جرب تکاد را از ارنند فرابتواول 
 (.66: 1383میرخلیلی، «)سازند انناتو، تمام جرماتوفیق 

 مجرمانهی تشدید انگیزه . جلوگیری از پیدایش و2-2-2
دایش گیری منصرف نمودن مجرمان و جلوگیری از پیهای پیشها و شیوهبرخی از راهبرد

ناسایی و شوند. باال بردن خطر شهای مجرمانه به کار گرفته میو وسوسههاوتشدید انگیزه
ی هاربینی محیطی، نصب دوانگیز و تحریک کنندههای وسوسهکاهش جاذبه مجرم،دستگیری

ی گیزهها از جمله مواردی است که با هدف جلوگیری از پیدایش و تشدید انمخفی و امثال آن
(. 68: 1389گسن، گیرد)مجرمانه و منصرف نمودن مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم صورت می

ا غیر ی داند که طور مستقیمهای میگیری وضعی آن را شامل اقدامگسندر تبیین هدف پیش
خود  هایهدف شان )تاثیرگذاری بر شخصیت افراد( است تا از سازمان دادن فعالیتقیممست

ز اکنند. در چنین شرایطی فرض بر آن است که مجرم  ی خودداریهای مجرمانهحول انگیزه
ان ی خود نسبت به آن قربانی یا آماج صرف نظر خواهد کرد و این همعملی ساختن اندیشه

 .(1383:69 ،رخلیلیمی)گیری وضعی استپیش

 گیری وضعیهای پیش. ویژگی2-3
 های زیر بر ُشمرد:توان به گونهگیری وضعی را میهای پیشویژگی

و  شوندحیمیاطر مجرماندن وـد بـمنهنگیزو امصمم ض ضعی با فروگیری پیشبیر اتد -
واقع  دهد. درهای ارتکاب جرم را کاهش میها و مناسبتناظر به تدابیری است که فرصت
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گیری وضعی، معطوف به اقداماتی است که در جهت کنترول مجرمان و قربانیان پیش
 (. 1396:50سعیدی راد، گیرد)احتمالی صورت می

. ه داردسازی محیط و نه کارکرد باز پرورانگیری وضعی نه روشی است مبتنی بر سالمپیش -
ب ی ارتکاد را در آستانهدر این روش صرفًا بر اوضاع و احوال مشرف بر جرم است که فر

سهیل تتکبین به عمل را در مر دهد. اوضاع و احوال که فرایند گذار از اندیشهجرم قرار می
 . (66: 1388میرخلیلی، )کندمی

صورت هدفمند و دائمی است که تا ی فوری در محیط بهگیری وضعی نوع مداخلهپیش -
 هد و خطر ارتکاب جرم را بهدهای جرم را کاهش میها و فرصتحد امکان موقعیت

پی  گیری وضعی دردهد. پیشای که برای مجرمین ملموس و عینی باشد، افزایش میگونه
های همراه با افزایش مخاطرات ارتکاب جرم و در نهایت کاهش سود کاهش فرصت

 .(92: 1397شیدائیان، )حاصل از جرم است
نرم  ابزارهای)رهای عینی( یا موانع معنوی گیری وضعی استفاده از موانع فزیکی )ابزابرای پیش -

مادی  موانع توان گفت که موانع معنوی به مراتب بهتر ازآور( تفاوتی ندارد. حتا میو اقناع
ده وی استفاع معنهستند و اگر این امکان در مورد تمام جرایم وجود داشته باشد که بتوان از موان

ی نهگیراز سوی دیگر، ماهیت اقدامات پیشا .(206: 1395افراسیابی،)تر استکرد، مطلوب
 راه سر بر کیفزی نعامو ديجاا در جامعه ادفرا كترمشا مندزاينای است که غالبًا به گونهوضعی 

ای  برانی چندی هزينههای دیگر، مقايسه با گونهگیری در ع پیشين نوباشد. امی جرم وقوع
 (. 101: 1398یات، ب د)شول میستقبات از آن اشدبهو شته اها نددولت

 از وقوع جرمگیری وضعیهای ِاعمال پیش. روش3
ی بر گیری جرم اشاره به یک روش خاص دارد که مبتندارد پیشرونالد کالرک، بیان می

 وها متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست بلکه طور ساده تکیه بر کاهش دادن فرصت
ای هبرد بر دربی خود از دستراد برای حفظ خانههای ارتکاب جرم دارد؛ بنابراین افموقعیت

رک ها است. کالگیری وضعی فراتر از اینکند؛ اما پیشبندهای خوب نصب میآن قفل و شب
-ره میاند که ذیاًل بدان اشاتقسیم کرده گیری از جرم را به چهار گروههای پیششیوه

 (.292: 1380صفاری، شود:)
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 برای ارتکاب جرم. افزایش اقدامات الزم 1-3
 در بسته ارمد نيبدور نصب نچو یريبانمونه تدای بر)افزایش دشواری ارتکاب جرم( 

 در سيپلزنی گشتها، خیابان و هاكوچه مناسب ییشنارو می،عمو ماكنا يا هافروشگاه
فل قنک، زدن بات ماناوق ايا صندزدار ماشتن پول و جواهرات در صندوق رگذ ،شب یهانیمه
های تركا ایبر سحد قابل و دهسا یمزهار نييتعب از جتناموتر، ا بر ريگدزد نصبن و فرما

 به گونه، ستام جرب تكاراه ارمانع بر سر د يجاج و اماآتقويت هایی از نک، همگی نمونهعابر با
 فيعضد، خوت محاسباو هن م را در ذجرب تكان در ارموفق شدل حتمااه بالقومرتکب كه ای 

ين از ا بیند،گیری را پر رنگ میهای ارتکاب جرم از جمله احتمال دستزينههچنین و هم دیده
م جرب تكااف وی از ارنصرتوان اها بر منافع حاصل از جرم، میهزينهی سنگین کردن کفهبا رو 
 گیرد:های ذیل صورت میاین تکنیک با روش .(100: 1398بیات، )شتر دانتظارا ا

 ا و امنیتی کردنه. حفاظت و تقویت از آماج1-1-3
گیری وضعی که کالرک معرفی کرده است، اگر از آماج جرم محافظت کافی تدابیر پیش

تواند کند، میرو میشود، افزون بر این که مرتکب بالقوه را در رسیدن به هدفش با دشواری روبه
 . (198: 1388میر خلیلی، )ی ارتکاب جرم در او شوداز اساس باعث جلوگیری از ایجاد انگیزه

 . منصرف کردن مجرمان2-1-3
ی این پیام به مجرم بالقوه است. که در صورت گذر از مراقبت و بررسی، به دنبال ارائه

ساری اندیشه به عمل، مشاهده، کنترول و دستگیر خواهد شد. با توجه به خطر دستگیری یا شرم
ک مقام یا نهاد یک قاعده افتد. بدین ترتیب که یناشی از احتمال مشاهده شدن، به تردید می

شود و نقض کنندگان آن را مجازات کند، از طریق مراقبت، از رعایت آن مطمئن میوضع می
خطر دستگیری را باال احساس و از ارتکاب  کند. در این حالت مجرمین، به هنگام سرقت،می

-میشوند مراقبت و کنترول، خطر ارتکاب جرم را برای مجرمین باال جرم منصرف می
 . (102: 1389ابراهیمی، )برد

 ها و مقدمات جرمبا زمینه . مبارزه3-1-3
ها مجرمان برای ارتکاب جرم به ابزارها و لوازمی احتیاج دارند که گاهی بدون داشتن آن

های ارتکاب جرائم گردد. همین طور آماجارتکاب جرم ناممکن یا حد اقل دشوار یا پر هزینه می
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تر تر باشد، بیشتر و سهل الوصولها، هر چه قدر بی حفاظانی یا سایر آماجهای انساعم از آماج
رو، باید تالش کرد تا از طرفی ابزار و آالت گیرند. از ایندر معرض حمالت مجرمانه قرار می

آسانی نتواند شرایط ایجاد ارتکاب جرائم را از دسترس مجرمان خارج نمود تا بدون مشقت و به
 . (1388:167 میر خلیلی،)را فراهم کنند یک عمل مجرمانه

 . منع یا محدودیت ابزارهای ارتکاب جرم4-1-3
رها و ی وقوع جرم، بخشی از علت تامه عبارت از ابزاای از جملهتحقق هر پدیده برای

 جاز، موادمگیرد؛ مانند: سالح غیر ارتکاب جرم مورد استفاده قرار میوسایلی است که برای 
رم را جمجرمین گرچه وقوع  ت الکلی و غیره خارج نمودن این آالت از دسترسیمخدر، مشروبا

تری بیش سازد، الاقل ارتکاب جرم را نیازمند تالش و فعالیتدر مواردی به کلی ناممکن نمی
ستند، ی خیلی قوی نیمجرمانهی انگیزهکند. در این صورت بسیاری از افراد که دارایمی

 .(182: 1388یلی، میر خل)شوندمنصرف می

 . افزایش خطر پذیری مجرمان2-3
ی نخست، گیری از جرم در دو مرحله قابل بررسی است. در مرحلهها در پیشتاثیر مجازات

اخته جرم شن ها در قانونی اعالمی دارد؛ یعنی همین که برخی رفتارها جنبهبازدارندگی مجازات
وی قی موثر و ی که بر خود کنترول درونبرای افرادگردد، ها مجازات تعین میشوند و برای آنمی

ت ی افراد از این خصوصیاز جرم است؛ اما روشن است که همهدارند، عامل باز دارنده 
 دلیل برخوردار نیستند و ممکن است که به هر حال تصمیم به ارتکاب جرم بگیرند. به همین

ی ملی و اجرایی پیدا کنند؛ یعنی عها جنبهی دوم بازدارندگی، مجازاتباید در مرحله
جرمان ها را در دسترس قرار دهند تا از این طریق مبینی شوند که مجازاتسازوکارهای پیش

راسیابی، افجرم کشیده نشوند)ی امکان و احتمال دستگیری و بازداشت به سویبالقوه با مشاهده
 پذیرد:های ذیل صورت میها با تکنیک(. این روش197: 1395

 هاها و خروجی. مراقبت از ورودی1-2-3
منظور این است که کسانی که در یک مجموعه یا مکانی وارد ها بهکنترول ورودی و خروجی

و یا خارج شوند، ورود و خروج شان طبق مقررات انجام شود؛ یعنی به افراد مجاز به ورود، 
شود. از این طریق مانعت میشود و از ورود افراد مزاحم، متجاوز و مسلح ماجازه ورود داده می
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ابراهیمی، شهرام، )شوند.شویم که مشتریان با اموال مسروقه از مغازه خارج نمیمطمئن می
دهد ارتکاب جرم در یابد و آمار نشان میهر جرم الزامًا در مکانی ارتکاب می .(1396:115

 ه کنترول در آورد. توان عمل مجرمانه را بتر است و با کنترول مکان میها بیشبرخی مکان
ز اعنوان یکی گذرانی در بازار را بهنشینی و وقتهای گرد هممکان )ع(برای مثال حضرت علی

ی هانههای انحراف و معصیت بر شمرده است: این اخطارها به دنبال از بین بردن زمیزمینه
 .(73: 1383میرخلیلی، )گیری وضعی استارتکاب جرم و تحقق پیش

 و نظارت . مراقبت2-2-3
سمی غیر رگیری وضعی، حضور نهادهای رسمی و گاه یکی از ابزارهای مفید و مؤثر پیش

ی ندیشهاهای اجتماعی است که از رهگذر این امر، اشخاصی که اما متعهد در اماکن و موقعیت
کاب ان ارتکه در لحظه آنی، وجود موقعیتی وی را به دامپروراند یا اینارتکاب جرم در سر می

ب الح مرتکها و نیروها بتواند این اشخاص را که به اصطشود، حضور این گروهجرم رهنمون می
ده از استفا ی خود باز دارد و در نتیجه بانهند از عملی کردن اندیشهیا مرتکب بالقوه نام می

سوزی مجرمین احتمالی، از نقض هر گونه هنجار کیفری جلوگیری به فرصت
 . (1386:90 ساعد،)آورندعمل

 . تدبیر کاهش دستاوردهای جرم3-3
گیری وضعی معرفی کرد، تدابیر )کاهش ی پیشیکی دیگر از تدابیری که کالرک در زمینه

های این تدبیر، تضییق یا جلوگیری از منافع یا دستاوردهای حاصل از جرم( بود. یکی از تکنیک
گیری توان از جرم پیشن برد، میمنافع است. اگر بتوان منفعت حاصل از ارتکاب جرم را از بی

اثر شدن تالش کند که با فرض امکان بیکرد. در این تکنیک، مرتکب بالقوه با خود محاسبه می
هایش، خطر شناسایی و احتمال مجازات، اگر اقدام به چنین کاری کند، در نهایت نیز چیزی 

 . (331: 1393نسون، سوا)شود. بدینوسیله ممکن از ارتکاب جرم جلوگیری کندعایدش نمی
 ها.حذف آماج1-3-3

های مناسب از طریق دور کردن هدف از دسترسی یا طراحی محیط به طریقی که فرصت
توان از ارتکاب برخی جرائم جلوگیری نمود؛ برای ارتکاب جرم به حد اقل برسد، به سادگی می

در نقد ف ونه به حذنمای برتوان برای مثال: در مسیر کاهش منفعت و سود حاصل از جرم می
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اد، فراچنانچه ؛ دكر رهشاا نکیبا یهارتكا رينظیی هااربزدن اجايگزين كره و مرت روزمعامال
م نجانکی ابای هارتطريق كاد را از خوی همرت روزمعامالو حمل كنند د با خوکی ندانقد ل پو
 پول الً ماحتا ،عابر يك لپو فيسرقت كاز مر كه اين ی ابا محاسبهی هبالقو، مرتکب هندد

 . (99: 1398بیات، )شد هداخو فمنصر بینتخاا نيچناز  آورد، هدانخو ستد به چندانی

 . وضع قواعد خاص2-3-3
 مواجه شود با تعیین قواعد مخصوص، مجرمین بالقوه را با این واقعیتدر اینجا سعی می

ده شوضع  قواعد سازد که در صورت انجام عمل ممنوعه باید قیمت سنگینی را بپردازند؛ مثاًل: 
جرمین گردد که مها سبب میها و مؤسسات در مورد آزار و اذیت جنسی خانماز سوی سازمان

بی سمناار بز، امحكم و قاطع قوانینين يا تصويب وتدبالقوه از این گونه رفتارها اجتناب کنند. 
 (. 156 :1375رز نبام، آورد)ل ـه عمـب جلوگیریيم اجر بسیاریع قواز وند اتومیست كه ا

 های وسوسه انگیز. تقلیل فرصت3-3-3
کند، مجرم نیز در شرایط و همان گونه که میکروب در محیط آلوده و مستعد رشد می

ها و مشاغل کاذب در ها، موقعیتکند. برخی فرصتهای مساعدتر بهتر رشد میموقعیت
گیری است پیشتر مجرم است. در سیی مستعد رشد هرچه بیشجامعه وجود دارد که زمینه

ها از اولویت برخوردار است؛ مثاًل: برخی افراد و موقعیتها از بین بردن این فرصتوضعی 
عنوان شغل ی غیر مجاز را بهقمار یا خرید و فروش مشروبات الکلی یا خرید و فروش اسلحه

ها و گذار با تحریم این مشاغل و تحریم استفاده از چنین فرصتدهند. قانونخود قرار می
جرایم در هر مکان و . (1388:180،میر خلیلی)بردی ارتکاب جرائم را از بین میشرایط، زمینه

هایی در هر شهر به دلیل فقر، مهاجرت، ای از شهر امکان وقوع دارند؛ ولی رفته رفته محلنقطه
-می های امن برای مجرمین تبدیلآید که به مکانمالحظات قومی و نژادی و ... به وجود می

ی افراد را کنند و انگیزهتری را برای ارتکاب جرم فراهم میشوند. این اماکن موقعیت مناسب
گذارد و آنان دهند. بر سایر شهروندان مطیع قانون نیز تاثیر منفی میبرای نقض قانون افزایش می

ند بر کاهش تواها میکند. پلیس با نظارت و کنترول بر این محلهرا نیز تحریک ارتکاب جرم می
 . (26: 1388جوانمرد، )جرم در جامعه اثر بگذارد
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 زدایی. تدبیر مبتنی بر پارادایم توجیه4-3
زدایی از گیری وضعی، توجیهی حاکم بر پیشهای شناخته شدهیکی دیگر از پارادایم

: 1380صفاری،)توان آن را پارادایم )القای شرم یا گناه( نامیدبسترهای وضعی است که می
 سایی وتوان گفت که در پارادایم بازدارندگی از القای ترس )از شناطور خالصه می . (292

یم گیریم و در پارادادستگیر شدن( به مرتکب بالقوه برای انصراف او از جرم بهره می
هنی ذهای یهز توجازدایی، مرتکبان بالقوه مایلند زشتی رفتار خود را انکار کنند و از این رو توجیه

ی رفتار مقایسه تواند متفاوت باشد؛ از قبیلها در جرایم مختلف میبرند. این توجیهفاده میاست
 تحکوم هایی که در راستر دیگران یا تاکید بر فساد قدرتمندان و آنخود با رفتارهای قبیح

ا ادعای تلطیف فضا برای خود ی نوع و در واقع مناسب الفاظ با خود هایبازتعریف هستند یا
ا یی( و تری هستند)در واقع نوع اهم و مهم کردن اخالقنکه تحت استیالی ارزش اخالقی مهمای

گاه نبوده  ای فاسدفتارهراند. برای مثال، حمایت از این توجیه ساده که از غلط بودن رفتار خود آ
ند( کنمیا ین کار رتواند منجر به این توجیه برای مرتکبان بالقوه گردد که )همه اها میدر سازمان

ای هاردتواند استاندو این اقدامات عادی و معمول هستند. بنابراین، وضع مقرارت رسمی می
بهام از ا برداری ذهنی مرتکبان بالقوهمشخص رفتاری را تبیین کند و از این طریق امکان بهره

 (. 1397:112شیدائیان،مقررات موجود را به حد اقل برساند)

 ر اجتناب از تکرار و افزایش خساراتمنظو .اقدام فوری به1-4-3
منظور گیرانه بهاهمیت مداخالت پیشاین مورد مبتنی بر جلوگیری از تکرار عمل مشابه، 

 دهد.نظمی را نشان میگیری از شیوع و گسترش بیپیش

 .بر خورد جدی با جرایم خورد و متوسط2-4-3
و جزئی و ناچیز، پذیرفته شده، ی اصلی در اینجا این است هیچ عمل مخالفی هنجار ولایده

شناس امریکایی جهت مقابله با جرایم ترین تدابیری که توسط این جرمی مهمباشد. از جملهنمی
سازی خیابان، سدکردن توان به عملیات هدفمند پاکیزهُخرد و متوسط بر آن تمرکز شد، می

ن بالقوه اشاره ی پلیس و احضار مجرمیهای خطرناک، حضور ملموس و گستردهفعالیت
نظمی بروز کند، های کوچکی از بیاگر اجازه داده شود که نشانه .(92- 85: 1393جندلی، )کرد

های ضد اجتماعی را مجاز تلقی ممکن است به نظر رسد، محیطی توسعه یافته است که رفتار
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گر که دیشدت از کنترل خارج شود، زمانیای برسیم که مجرمی بهکند. ممکن به نقطهمی
کس به جرم توجه ننماید. در چنین شرایط، ایجاد بهبود در وضعیت بسیار دشوار خواهد شد. هیچ

نظمی، قدمی است در جهت باز یافت نظم. از میان بردن فوری های آشکار بیکاهش نشانه
 نمودند: از لذتی کههای مذکور را ایجاد میهای روی دیوار به آن دسته از افرادی که نقاشینقاشی

 . (1394:186تایلی، )ماندندشد، محروم میی کار شان حاصل میاز مشاهده

 گیری وضعی از جرمهای پیش. چالش4
بوده  گیری از جرم، بیش از گذشته با تغییرات اجتماعی همراهدر عصر حاضر سیاست پیش

یفا ااست. این سیاست در شناسایی انواع مختلف تدابیر موجود برای بررسی جرم نقش مهمی 
-یمهای مواجه گیری وضعی از جرم با یک سلسله چالشنماید؛ ولی با آن هم برای پیشمی

های لشعد )چاتوان در دو بُ ها را میاند. این چالشباشیم که این روند را به کندی مواجه نموده
 های حقوق بشری( مورد بحث قرارداد.شناختی و چالشجرم

 ی وضعی از جرمگیر های جرم شناختی پیش. چالش1-4
 باشد که درشناختی مواجه میهای جرمگیری وضعی از جرم با یک دسته از چالشپیش

رح شگیری شده است، که به عمل موجب عدم کارایی و یا حد اقل موجب ُکندی این نوع پیش
 شود:زیر به آن پرداخته می

 های غیر مادی. عدم شمول جرائم غیر عمدی و انگیزه1-1-4
احتیاطی، ویژه جرائم ناشی از بیدر جرایم غیر عمدی به» معتقد است  ریمون گسن

گیری وضعی دارای محدودیت هستند و پیش گیری مؤثر از تصادفات رانندگی و ابزارهای پیش
؛ زیرا این گونه جرائم با «مباالتی امکان پذیر نیستاحتیاطی و بیهای ناشی از بیها و جرحقتل

 (.  206: 1381صفاری، شوند)جام نمیتصمیم، قصد و اراده ان
آید یا از او ای که از طرف مقابل میراننده هر چقدر احتیاط کند، مطمئن نیست راننده

احتیاطی منجر به تصادف و یا ضرب و جرح و یا مرگ نخواهد شد. گیرد، مرتکب بیسبقت می
. چون راه دیگری وجود گیری وضعی نمودتوان از آن پیشگاه نمیگسن با طرح معتقد است هیچ

در  .(74: 1388میر خلیلی، )رانندگی نکندگاهکه راننده در خانه بنشیند و هیچندارد، مگر این
ای وجود ندارد و این گروه از جرایم که بین مرتکب و قربانی رابطهجرایم غیرعمدی، به دلیل این
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گیری وضعی کاربردی یابند، لذا پیشگیری قبلی ارتکاب میدر یک لحظه و بدون تصمیم
 . (154: 1390بابایی، )ندارد

 های انوع آماج. عدم شمول همه2-1-4
شامل  گیری وضعی دارای دو مفهوم است. در مفهوم اول، اشیا راطور کلی، آماج در پیش

ی مه تقسیم ها به دو گروشود و در مفوم دوم، افراد نوع بشر مدنظر است. بنابراین، آماجمی
متنوعی  های فکری یا معنوی که طیفای مادی مانند پول یا جسم اشخاص و آماجهشوند: آماج

ه  کگیرد. این در حالی است چون کرامت شخص، خلوت و زندگی خصوصی و غیره را در بر می
رج و شود که در عالم خاها یا موضوعاتی را شامل ميگیری وضعی فقط آماجاقدامات پیش

های معنوی، مانند شخصیت و یا حق و در خصوص آماج شکل ملموس وجود داشته باشدبه
 . (301: 1380 صفاری،)کندطبع، راهکاری را عرضه نمی

 . تردید در شمول برخی انواع مجرمین3-1-4
ی همهاد و فری اهمهص خصونی، در عقالبنتخای انظريهگیری وضعی، ی پیشنظری مبنا

، جمله، از كنندر نمیفتال رمعقوو نه ابگرحساازه ندابه يك اد، فری اهمه. نیستدق م صاياجر
ی همهاد، در فری احسابگررت قداز نظر . َصرف روانی لختالا دارای ادفرا يا و نیهجا نيمجرم

ی قبلی نقشه و حطر ونبد كه عمدغیريم اجردر نمونه ای برارد، ندد جوتی ومحاسبا چنینيم جرا
به بیان دیگر، این  . (98: 1396ن، پویا) نیستها یين حسابگرر اتصوای بریی جارخ داده، 

نظریه در مورد مجرمین نابخردی مانند بیماران روانی که تحت تأثیر یک فشار درونی شدید 
ی انتخاب عقالنی سنجشی باشد؛ زیرا چنین مجرمین با نظریهشوند، صادق نميمرتکب جرم مي

: 1388میرخلیلی، )ظره استی آنان تا حد زیادی غیرعقالنی و غیرمنتندارند و رفتار مجرمانه
75) . 

 . جا به جایی جرم4-1-4
 تنها و شتهاند مجر بتكاار ليلو دبه علت جهی توی وضعی نهگیراد پیشيكرروكه یی جااز آن

حل در ند اتود، نمیشوع آن وقو مانع م،جر بتكاار تيموقع و فرصت فحذ با تا دارد سعی
-می وضعی ريباتدد. موفق ظاهر شوان چندم جرارتکاب  خطر دنبر نايمی جرمی و از مسأله

م را از جرب تكاارنند فكر اتونمیما ؛ انندابه عقب برص خاقعیتی، مون و مامجرم را در زنند اتو
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زیستی، روانی و اليل به دتوجه ون بدوضعی نه گیراد پیشيكرذ روتخاف ا. صِركنند ونريبن ناآسر
در كه نیمازيا ن به مكامجرمین را بلكه د، كرهد انخوزين مشكل بااز اعی و... جرم، ِگرهیجتماا

یی جا به جاان"كه تحت عنوی هپديدداد. هد اخوق سو، باشدمیهم افرم جرب تكاارفرصت آن 
این جا به جایی گاهی در زمان و مکان و گاهی در  .(104: 1398بیات، )دشود می يام" از آن جر

است که مجرم به هر طریقی که شده باید گیرد. در هر مورد، فرض بر این ماهیت جرم صورت می
 جرم را انجام دهد. فرض بر این است که گرایش به ارتکاب جرم پا گرفته و باید تخلیه شود.

 گیری وضعی از جرمهای حقوق بشری پیش. چالش2-4
-ی وضعی میگیرانههای حقوق بشری را برای اجرای تدابیر پیشبه شرح آتی محدودیت

 توان برشمرد:

یم خصوصی افراد.1-2-4  نقض حر
رار های مخفی مورد ثبت قگیری وضعی، رفتار مجرمین احتمالی توسط دوربینگاهی پیش

گیرد. در نتیجه، عمل ثبت، ضبط یا انتشار تصویر یک شخص که در یک محل خصوصی می
قرار دارد، بدون رضایت وی یک صدمه به زندگی خصوصی است، این در حالی است که حق 

ابراهیمی، )شوداحترام به زندگی خصوصی، یکی از حقوق بنیادین محسوب میرعایت و 
های توان ادعا نمود که این رویکرد از این حیث با آموزهاز همین جهت، می .(30: 1389

 حقوق بشری تعارض دارد. 

 . افزایش احساس خطر و اضطراب در افراد جامعه2-2-4
ز حد ای بیش وع پرداخته و ادعا دارند که استفادهی دیگری به طرح موضهیل و لیکوک از زاویه

فل قونیکی و های الکترهای مدار بسته، چشمهای بازدارنده مانند )نصب دوربیناز این گونه روش
د. شویمها( باعث افزایش احساس خطر و نگرانی برای جامعه ها و امثال آنو زنجیر برای خانه

ردد الم شود یا در شرایط جنگی نظامیان در شهر تدرست همانند زمانی که حکومت نظامی اع
در  .(245: 1381صفاری، )کنندتری مینمایند که در این صورت مردم احساس خطر بیش

-ار میتر مورد توجه قرمناطق که میزان جرایم کم است، اما ترس و اضطراب از آن زیاد است، بیش
 .(605: 1389گسن، )کندمی گیرد و از لحاظ روانی توجه مردم را به این مشکل جلب
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 های مدنی.  نقض آزادی3-2-4
گیری وضعی تغییر سبک زندگی، کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر طور کلی، پیش

 داشتن های رفت و آمد، انصراف از برخی عالئق و آرزوها مانندساعات فعالیت روزانه، محل
قوق رخی حبگیز هستند، را به دنبال دارد. انای وسوسهقیمت که برای سارقان حرفهموترهای گران

یک این موکراتروند. در جوامع دها تحت تأثیر تدابیر وضعی، محدود و یا حتا از میان میو آزادی
 .(582: 1383ابرند آبادی، نجفی) وضعیت تحمل ناپذیر است؛

 آمیز. تجویز برخوردهای تبعیض4-2-4
های ست. نصب دزدگیر بر موترها و دروازهگذاری کالن اگیری وضعی مستلزم سرمایهپیش

ار، نماید. نصب دوربین و استخدام سرایدی مضاعف را بر مالک تحمیل میورودی یک هزینه
ز این ها قادر به پرداخت آن نباشند. اای است که ممکن است ساکنان ساختمانمتضمن هزینه

د؛ به نمایافراد ایجاد میگیری وضعی نوعی تبعیض امنیتی برای توان گفت که پیشرو، می
 ود راختوانند ای که افراد ثروتمند و مؤسسات عمومی و خصوصی قوی و ثروتمند بهتر میگونه

د، افرا چنین به کارگیری تدابیر حفاظت شخصی توسط گروه ازبرابر جرم مصؤن نگاه دارند. هم
. د دادامعه سوق خواهی اجتماعی پایین و حتا متوسط ججرم را به سمت افراد متعلق به طبقه

ی ینهاند: هزاین امری است که برخی از متفکرین مانند یونگ به آن شاره نموده و اظهار داشته
جایی و سرازیر شدن جرایم از مناطق  گیری وضعی موجب جا بهسنگین تدابیر پیش

 ه فقطت کها به حدی گزاف اسگردد؛ برخی از این هزینهثروتمندنشین به مناطق فقیرنشین می
 . (167: 1390بابایی، )تعداد اندکی از متمولین قادر به استفاده ازآن هستند
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 بندیگیری و جمعنتیجه
م به های پیش از ارتکاب جریک از روشُبرد هیچتوان پیخوبی میاز آنچه بیان شد به

ها وشباشد و نیاز به اعمال سایر رخود قادر به حل تمام معضالت یک جامعه نمیتنهایی
، هاباشد که در کنار سایر روشگیری وضعی میباشد که از آن جمله یکی پیشمحسوس می

های باشد که از طریق منصرف ساختن مجرم، افزایش دشواریتر میهزینهروش کارسازتر و کم
باید گردد. ناگفته نهای ارتکاب جرم برای مجرم، عملی میارتکاب جرم و کاهش دستاورد

 واقض ونها و مزایا بوده و اما با یک سری ی اجتماعی دارای یک سری مفدیتگذاشت هر پدیده
ا و هنتقادگیری وضعی نیز از این امر مهم استثناء نیست. از اباشد، پیشرو میها روبهچالش
نقض  های حقوق بشری همانندتوان به چالشهای مهم که بر این روش ذکر گردیده میچالش

های حساس خطر و اضطراب اشاره کرد و از جمله چالشحریم خصوصی، افزایش ا
   ه کرد.ی جرایم در این روش و جا به جایی جرم اشارتوان به عدم شمولیت همهشناختی میجرم
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 گسن، ریمون، رابطه میان پیش گیری وضعی و کنترول بزهکاری، ترجمه نجفی ابرند .17

 .24آبادی، علی حسین، مجله تحقیقات حقوقی شماره 
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گسن، ریموند، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین  .18
 .1377 ، 20و19نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 

مه گسن، ریمون، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران: انتشارات عال .19
 .1370طباطبایی، 

مقیمی مهدی، رفعتی اصل، سید عزیز، پلیس و راهبرد های وضعی پیش گیری از  .20
 .1389جرم، فصل نامه پژوهشی انتظام اجتماعی، سال دوم، شماره  اول، 

 وضعی از نگاه آموزه های اسالمی، فصل نامه میرخلیلی، سید محمود، پیش گیری .21
 .1383، تابستان 1تخصصی فقه و حقوق، سال اول، شماره 

 ، پیش گیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست جناییمیرخلیلی، سید محمود .22
 .1388اسالم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

عه پیش گیری عادالنه از جرم، علوم جنایی، مجمو نجفی ابرند آبادی، علی حسین، .23
 .1383مقاالت، انشارات سمت، 

، هرامنجفی ابرند آبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، به کوشش ابراهیمی، ش .24
 .1391ویراست هفتم، 

ع نجفی، ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی )دوره کارشناسی ارشد مجتم .25
 .1381آموزشی عالی قم(، 
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 تجارتی از منظرنظام حقوقی افغانستان  در فضای سایبر-جرایم علیه مالکیت صنعت

 1عهدیه حازم

 چکیده
ی نامکشوفی است؛ اما انسان با قدرت و توان فکری خود در طول تاریخ طبیعت پدیده

تفکر و تخیل ی ی از َاسرار آن بردارد و با قوهتر از دیروز پردهزیستن خویش، توانسته هر روز بیش
های را در آثار خارجی خود پا از امور حسی فراتر ِنهد و با آمیزش ذوق و هنر فراوان خود، زیبایی

ی همگان بگذارد. بشر با ابتکار و نوآوری، قدرت و بیرونی مجسم و در معرض دید و استفاده
ترین بزرگ ترین وکه کوچکایتر بر طبیعت را برای خویش مهیا ساخته به گونهتسلط بیش

یابی انسان به این پیشرفت طی چند ی دانش خود وارد نموده است. دستموجودات را در حوزه
ی دانش و فنون و هنر ی داشته که امروز هر آن به اطالعات در حوزهقرن اخیر َسیری فزاینده

وده است. تبدیل نم« هاانفجار اطالعات یا داده»شود که حتا عصر امروزی را به عصر افزوده می
این همه وسعت و پیشرفت بدون شک مدیون و مرهون زحماتی کسانی است که با 

اند و آنچه را نباید از های مادی و معنوی خویش باعث و بانی چنین دگرگونی شدهگذاریسرمایه
اند، ها حاصل نمودهآوردهای فکری را که با چه مشقتی آننظر دور داشت این است که دست

های کارگیری راهکه با استفاده از فضای غیرملموس عادی یا مجازی و با بهکسانی هستند 
چندان دور های نهدهند. هرچند در گذشتهغیرمجاز به سهولت مورد تعرض و تجاوز قرار می

راحتی میسر نبود؛ ولی این روزها آفرینش های فکری چندان بهِاعمال َاعمال نامشروع علیه آفرینه
ها چه آسان شده چه ُپرهزینه و دشوار است؛ اما ِاعمال َاعمال خالف علیه آنهای فکری آفرینه

های معنوی دست های فکری از خلق آفرینهشود که آفرینندهاست که این خود باعث آن می
گرد بشر به گذشته خواهد شد. با در نظرداشت این امر در تمامی کشیده که این خود عامل عقب

ه نام "نظام مالکیت فکری" ایجاد گردیده است که هدف از آن، های حقوقی نهادی بنظام

                                                             
 کابل، افغانستان)ص(، النبیینی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه خاتمآموختهدانش.  1
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باشد. بنابراین مهم؛ َپژوهش فعلی با در ها میحمایت از خالقین آثار فکری و اثرهای آن
نظرداشت نظام حقوقی افغانستان در ُکل و نظام جزایی آن به طور اخص به َاعمال ارتکابی 

وجه به ارتکاب آن در فضای سایبر یا مجازی خواهد غیرمجاز علیه مالکیت صنعتی_تجارتی با ت
 ی تبیین خواهد نمود.پرداخت و نگرگاه یا دیدگاه نظام حقوقی کشور را در زمینه

 جرایم، صنعت، تجارت، فضای سایبر، نظام حقوقی، مالکیت فکری.واژگان کلیدی: 

 کاوی . مفهوم1
رار قه به واکاوی اصطالحات که تر از همبرای شروع هر نوشتاری مقبول آن است تا اول

نی ر روشهای مختلف پرداخته شود تا، دعنوان کلید واژگان محور توجه باشند، از نگاهاست به
عنوان هکه در این نوشتار بی علمی_تخصصی درخور قبول ارایه داد. مفاهیمی آن بتوان نوشته

، صنعت، تجارت، فضای ند از: جرم، مالکیتترین واژگان مورد توجه است، عبارتکلیدی
نار سپاریم و در کشناسی میسایبر و نظام حقوقی که هر یک را تا حد توان به دست مفهوم

 یابی اصطالحات ُپرکاربرد در پژوهش نیز پرداخته خواهد شد.کلیدواژگان به مفهوم

 . مفهوم جرم1 -1
های منظر کتابی مورد کاوش در این پژوهش است که در نگاه اول از جرم؛ نخستین واژه

 اخت.م پردیابی آن خواهیلغت به آن پرداخته و در گام بعدی از ابعاد حقوقی و تخصصی به مفهوم
 1389مفهوم جرم در لغت؛ جرم)اسم( ]عربی، جمع: اجرام[ گناه؛ خطا؛ بزه)عمید، 

. 4ی. . نافرمان3. بزه، جرم. 2(یا گناه )اسم( ]پهلوی[ گنه. ا. کار بد؛ عمل زشت. 591:
 (. 1540: 1389صیت.) عمید، مع

ن آ( جمع 412: 1324جرم در لغت مترادف گناه، تعدی، خطا و عصیان آمده است)دهخدا، 
امل شی وسیعی است که هم اجرام و جروم است. بنابراین، جرم در معنای لغوی دارای محدوده

اری از عیفر کل قابل عنوان فعل یا ترک فعشود و هم گناه و استعمال آن در زبان فارسی و بهبزه می
 ی جریمه است و جریمه اخص از جرم، عمل و ترکاشکال نیست. در واقع، بزه معادل کلمه

م ی جریمه، جرایکند. جمع کلمهعملی است که قانون آن را با عقوبت و تنبیه بدنی تعقیب می
بل ل قاگاه در معنای انحصاری فعل یا ترک فعاست؛ حتی در متون ادبی گذشته نیز جرم هیچ

 .م خطاشد، هم بزه و هعقوبت دنیوی، نیامده و دارای معنای وسیعی است که هم شامل گناه می
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 وی مربوط، شرایط تعریف مصطلح جرم از معنای لغوی آن فاصله داشته و برحسب رشته
 قیودی بر معانی لغوی وارد شده است. تعریف جرم بر حسب نظر اندیشمندان و بر اساس

ا از تدهند، متنوع و متفاوت است. بسی مشکل است م را مورد مطالعه قرار میکه جرهایرشته
تا در شد، حمیان انبوه تعاریف، تعریفی را انتخاب نهایی کرد که جامع افراد و مانع اغیار با

 رغم نظراتدانان بر سر تعریف نهایی جرم توافق ندارند و در نهایت علیحقوق کیفری، حقوق
 (. 28: 1372شوند)اصغری، تعریف قانونی جرم میاصلی خویش، تسلیم 

ست که )جزا( عملی ا» گونه تعریف نموده است: در اصطالح ترمینولوژی حقوق جرم را این
 «قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد

که جمع جرم است که عبارت است از مخالفت با نهی»در تعریف جرایم نیز گفته است: 
 (.191: 1383لنگرودی، «.)ن مخالفت مجازات معین کرده باشدقانون برای آ

دانان اند: اکثر حقوقهای مختلف تعریف کردهصورتدانان، جرم را بهطور، حقوقهمین
« مخالف اخالق حسنه(»22: 1393محسنی، «)ضد اجتماعی»عنوان عملی جرم را به

که جرم کنند، در حالیمیو یا صفات دیگری از این قبیل، معرفی « مخالف اخالق حسنه»
 ( 22: 1393لزومًا دارای این خصوصیات نیست )محسنی، 

های حاکم، که به اعتقاد گروه یا گروهاز نظر اجتماعی، جرم به آن دسته از اعمال انحرافی
بط و گردد. بدیهی است در هرگروه اجتماعی، انحراف از ضوااطالق می شود،خطرناک تلقی می

 ت. بای جامعه و در نهایت پیشرفت و تکامل اسها الزمهیرد و این انحرافگها صورت میارزش
 ها چنان برای حفظ امنیت یا نظام ُکلی اجتماعی مضر و خطرناکاین وصف بعضی انحراف

 داند و بر این تصور است که از طریقها را ضروری میشود که دولت مجازات آنتلقی می
 ها گرفته خواهد شد.گونه واکنشبروز این مجازات یا تهدید به اجرای آن، جلو

الب شود که جرم به نحوی تعریف شود که مقنن بتواند آن را در قدر حقوق جزا سعی می
گذار نیز نونگذار است؛ اما قای قانونشوند بر عهدهقانون پیاده کند؛ زیرا موجب آسیب به آن می

های ی متخصصان در مورد پدیدهحیهتواند نظرهای مختلفی را که از نادر تعریف خود نمی
 مختلف و از جمله جرم ابراز شده است را، نادیده انگارد.

دانان تعاریف مختلفی بیان شده است؛ اما با آن همه اختالف باز برای جرم از سوی حقوق
عنوان دانان کشورهای مختلف تقریبًا به یک شکل تعریف شده است؛ بههم جرم از سوی حقوق
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فعل یا ترک فعل است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش »عتقاد گروهی، جرم مثال: به ا
و یا در « سازدکند و قانون بدین دلیل با مجازات، ضمانت اجرایی آن را فراهم میلطمه وارد می

بینی شده و مجازات بر آن تعلق فعل یا ترک فعلی است که توسط قانون پیش»ای؛ ی عدهاندیشه
 (.136: 1391نوربها، «)بل استناد به فاعل استگرفته و قا

ن را است که قانون آ عمل یا ترک عملی»به باور نور محمد صّبری نیز جرم عبارت از: 
عمل  ، جرمبینی نموده و برای ارتکاب یا ترک آن مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت دیگرپیش

 اجتماع بوده و از همین حیث یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش
 (.181: 1386صبری، «)مجازاتی برای آن تعیین شده باشند

 . مفهوم مالکیت2-1
ظر یابی آن از منمالکیت یکی از کلیدواژگان پژوهش کنونی است که بعد از جرم به مفهوم

 پردازیم.لغت و از منظر اصطالح می
 (1603ودن.) عمید :بمالکیت در لغت؛ )اسم مصدر( ]عربی: مالکیه[ مالک

باشد و بودن میمعنای لغوی خود برگشته و  به معنای مالک در اصطالح نیز مالکیت به
که  نچهتواند هر گونه تصرفی در آن کند به جز آحقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می

ارت عبچنین مالکیت به معنای حق مالکیت هم آمده است. به مورد استثنای قانون است و هم
 که قانونبرداری و انتقال یک چیز به هر صورت، مگر در مواردیدیگر، حق استعمال و بهره

 ن نظر بهز ایاستثناء کرده باشد و نیز هر سلطة قانونی را مالک نامند و مالکیت صفتی است که ا
ع، ضباند؛ مالکیت خانه، مالکیت حق تحجیر، مالکیت منافع، مالکیت رود، لذا گفتهکار می

 (.599مالکیت حق اختصاص و غیره.)عمدی: 
از  حقوق گوناگونی بین انسان و اموال قابل تصور است. ممکن است انسان حق استفاده

ت حق و نیز ممکن اس« اموال و مشترکات عمومی»مالی را همانند سایر اشخاص داشته باشد، 
ص حق نیز ممکن است شخ و« حق انتفاع»برداری از مالی را برای مدت معینی دارا شود بهره

برداری طور انحصاری و بدون قید مدت، بهرهخواهد بهکه می داشته باشد از مالی به هر نحوی
کس را برداری و تصرف دیگران گردد و هیچو یا هرنوع تصرف دیگری بنماید؛ یعنی مانع بهره

ه از ست کت به اموال اترین، حق انسان نسبترین و کاملحقی نسبت به آن مال نباشد. این عالی
 (.3: 1394شود )بزرگ، تعبیر می« مالکیت»آن به 
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 . مفهوم صنعت3-1
 عنوان یکی از کلیدواژگان، جایگاهی خاصیصنعت که صفت نسبتی آن صنعتی است و به

نماید. یابی آن از همین لحاظ مهم میرا در عنوان پژوهش از آن خود نموده است و مفهوم
ی عربی است. صنعت به لغت منسوب به صنعت است، دارای ریشه که در ی صنعتیکلمه

فع رای رمعنای ساخت و تولید و تغییر و تبدیل اشیاء و فراهم کردن وسایل و ابزار مختلف ب
 (.254: 1394حوائج و امثال آن است )بزرگ، 

 . مفهوم تجارت و تجارتی4-1
تد و ُس  و خرید و فروش و داد تجاری منسوب به تجارت و در لغت به معنای انجام معامالت

ام که در امر تجارت انجاموال و اشیاء به قصد سود بردن و تحصیل منافع است و اعمالی
 شود، اعمال تجاری نام دارد. می

باشد که صفت نسبتی آن ی صنعت در این پژوهش میتجارت نیز دارای اهمیت واژه
 داخت. تجارت در لغت؛ )اسم مصدر(یابی آن نیز خواهیم پرباشد و به مفهومتجارتی می

 و. خرید و فروش ّکلی هر نوع کاال، سوداگری 2. داد و ُسَتد کردن؛ 1]عربی:تجاره[ 
 (.467: 1394بازرگانی)بزرگ، 

در  که در تفاهم عرف بر آن صدق تجارت نماید. تجارتطوریمعامالت به قصد انتفاع به
 کند.عرف بر معامالت عمده صدق می

تد و ُس  به تجارت و در لغت به معنای انجام معامالت و خرید و فروش و داد تجاری منسوب
ام که در امر تجارت انجاموال و اشیاء به قصد سود بردن و تحصیل منافع است و اعمالی

 (.523: 1398شود، اعمال تجاری نام دارد.)امامی:می

 . مفهوم سایبر5-1
 (. 58: 1398است)عارفی، « بودن عادیدور از ملموس»و « مجازی»سایبر در معنای لغوی 

کند؛ یاده می سایبر از معنای لغوی خود دور نمانده و همان معنا را افدر اصطالح نیز واژه
 دور از لمس حقیقی.یعنی، خالف حقیقی و به

 . مفهوم نظام حقوقی6-1
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ک یرای که از اجنظام حقوقی یا به تعبیر دیگر نظام قضایی عبارت است از نظام و ترتیبی
: 1388ی معین ناشی شده است)جاویدنیا، قوانین و عرف و عادات موجود در یک جامعه رشته

ی االجرا در زمان معین و در جامعهی قواعد و مقررات حقوقی الزم( یا مجموعه55
 (.175: 1388معین)جاویدنیا، 

بر  ت حقوقیاما مقصود و منظور از نظام حقوقی یک سیستم فکری است که قواعد و مقررا
 (.44: 1398اساس آن شکل گرفته است )ممتاز، 

 تجارتی در نظام حقوقی افغانستان-. منابع قانونی جرایم علیه مالکیت صنعتی2
ی حقوق مالکیت فکری در ُکل و در خصوص مالکیت توان در حوزهکه به کجاها میاین

پردازیم تا جا میکرد، در اینصنعتی_تجارتی در فضای سایبر در نظام حقوقی افغانستان استناد 
و  لباشد در روشنی آن بتوان به قضایای مطروحه در خصوص این نوع جرایم به آسانی به ح

 ها متوسل شد. فصل آن
ی حقوقی را در توان قاعدهی حقوقی، جایی است که میقاعده« یافتگاه»منابع حقوق یعنی 

ی ه بران با در نظر گرفتن مفهومی ُگستردوجو کرد و آن را یافت. برخی از نویسندگاآن جست
لی می )شکی منابع مادی یا )موضوعی و واقعی( و منابع رس، آن را به دو دسته«منابع»اصطالح 

که در  (. مقصود از منابع مادی، عواملی است90: 1388اند)کاتوزیان، و ظاهری( تقسیم کرده
کند؛ اما را تداعی می« مبنای حقوق»ی مفهوم ی حقوقی نقش دارد و تا اندازهتکوین قاعده

ی حقوقی است و همین، موضوع بحث حاضر مقصود از منابع رسمی، همان یافتگاه قاعده
 (.150: 1389پژوه، است )دانش

 روهایهای ایجاد قواعد حقوقی است؛ یعنی، باید در دید نیمقصود از منابع حقوق، صورت
ارجی خکنند و مظهر ی وضع قواعد استفاده میگوناگونی اجتماعی و روانی از چه مسایلی برا

 است؟ عوامل یاد شده کدام
ن آدر هرکشوری، حقوق ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت 

 (. 190: 1385شود)کاتوزیان، نامیده می« منبع حقوق»را دارد و همین مقام است که 
جرایم علیه مالکیت صنعتی_تجاری در فضای فصل نیز به دنبال مبانی مشروعیت  در این

سایبر از منظر نظام حقوقی افغانستان به منابع قابل استناد این جرایم در نظام حقوقی کشور ما 
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انگاری و مجازات این نوع جرایم و مرتکبین آن به کدام منابع پردازیم تا ببینیم که برای جرممی
 به دست آورد. هاتوان رجوع کرد و حکم مقبولی برای آنمی

 . قانون  اساسی2-1
قوانین  . .ش. منحیث قانون مادر و منشأ تمامیه 1382قانون اساسی افغانستان مصوب دلو 

ترین ه مهمبباشد. این قانون با توجه به مسایل مهم و مبنای مشروعیت قوانین عادی در کشور می
سایل همیت و جایگاه برخی ممسایل در مواد مختلف خود پرداخته است و برای روشن ساختن ا

 فکری ی در خور توجه مالکیتتوان به مسألهها اشاراتی نموده است که از آن جمله میبه آن
 انگشت گذاشت. 

فت علم، دولت برای پیشر»گوید: خود به این مسأله پرداخته می 47ی قانون اساسی در ماده
را  ولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشفنماید. دهای مؤثر طرح میفرهنگ و ادب و هنر پروگرام

ی هکند و استفادها تشویق و حمایت مینماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصهتضمین می
 «.بخشدمؤثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می

وص ی قانون اساسی کشوری مبنای مشروعیتی شده برای وضع قوانین در این خصاین ماده
 شوند.قوانین وضع شده در مورد حقوق مالکیت فکری بر مبنای آن وضع می که تمامی

 . قانون مدنی2-2
دنی می به موضوع مالکیت فکری کرده است، قانون که در افغانستان اشارهدومین قانونی

کرده  اگذاروی نموده و مسایل مربوط به آن را به قوانین خاص است. این قانون صرف به آن اشاره
« باشدگردد، تابع احکام قوانین خاص میکه بر شیء غیرمادی وارد میقوق معنویح»است: 

 ی قانون مدنی افغانستان()ماده
آن  مل بهعهای حقوقی موضوع نپرداخته است، در که به حدود و زمینهاین قانون به دلیل این

له مسأ چون صرفاً  گرددهای فکری محسوب نمیگردد.  بنابراین، منبعی برای آفرینشاستناد نمی
 را به قوانین دیگر ارجاع داده است و بس.
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 1355. قانون جزای 3-2
شد. این قانون تا قبل از ُکد جزا، منبع اصلی در مسایل جزایی قانون جزا محسوب می

 به تصویب رسیده بود. قانون یاد شده هم به شکلی از 55همانند قانون مدنی در سال 
 وبود  را در مقابل تخلفات ارتکابی در برابر آن اعالم داشته های فکری حمایت خودآفرینش

ه بکه افغانستان المللیی بینشخصی اگر به یکی از حقوق مالکیت معنوی که قانون یا معاهده
کوم کرد، از سوی آن قانون به دوازده هزار افغانی جزای نقدی محآن ملحق شده تجاوز می

 که قانون خاص جزای شدیدتریشده این است، مگر اینجا ذکر که در اینشد؛ اما قیدیمی
د م موری آن تجاوز حاصل شده بود هکه در نتیجهی اشیاییبرای او حکم نموده باشد. برعالوه

 قانون جزای مدنی افغانستان(  450ی گرفت)مادهمصادره قرار می

 1395. قانون حمایت از اسرار تجارتی و صنعتی مصوب سال 4-2
ارتی باشد که از اسرار تجی مالکیت فکری میر یکی از قوانین خاص در عرصهقانون مذکو

ها کند که با در نظرداشت آننماید و شرایطی را بیان میو صنعتی به شکل خاص حمایت می
صداقی یان مشود، که با وجود شرایط یاد شده، در ادامه به باسرار تجارتی و صنعتی پنداشته می

گذار انونها اسرار تجارتی و صنعتی پنداشته شده و مورد حمایت قه به آنپردازد که با توجمی
 صاء شدهتی احقرار خواهد گرفت. برعالوه، به َاعمال مغایر و سوءاستفاده از َاعمال مغایر تجار

ار را ع اسراست. فصل سوم این قانون به تخلفات در مورد این اسرار پرداخته و متضررین این نو
ا بحاکمات تجارتی برای طرح دعوا به محکمه ارجاع داده است که محکمه بر اساس اصول م

دار ر، اصِاعمال تدابیر احتیاطی، حکم بر جبران زیان و خسارت وارده از سوی متخلف به متضر
قرار حمایوی، تدویر جلسات خصوصی، ُمهر و نشانی شد اسناد مذکور، صدور حکم حفظ 

که نیاز باشد در خصوص خل و وضع سایر تدابیریداسرار تجارتی و صنعتی به اشخاص ذی
 محرم نگهداشتن اسرار تجارتی و صنعتی اقدام خواهد نمود.

 یث یکبا شرح قانون حمایت از اسرار تجارتی و صنعتی، روشن گردید که این قانون من ح
 نآرابر قانون خاص در جهت حمایت و حفظ اسرار تجارتی و صنعتی پرداخته و با متخلفین در ب

اب بل و در ورزی در مسایل حقوق مالکیت فکری در کُ برخورد خواهد نمود و در مقام قانون
 ه حیثتواند یکی از منابع قابل استناد بحمایت از اسرار تجارتی و صنعتی به شکل خاص می

 منبعی معتبر در نظام حقوق افغانستان قابل استناد قرار گیرد.
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 های صنعتیاز طرح حمایت. قانون 5-2
یابد. قانون اساسی کشور، مشروعیت می 47ی این قانون بر مبنا و روشنی حکم ماده
های های صنعتی، تنظیم امور مربوط به ثبت طرحاهداف آن را حمایت از حقوق مالکین طرح

ور های صنعتی در کشصنعتی و ترویج و تشویق و انکشاف تکنالوژی جدید در رابطه به طرح
ون ن قانارت و صنایع همراه با سایر مراجع ذیربط مکلف به تطبیق ایدهد. وزارت تجتشکیل می

 باشند. می
که طور های صنعتی اصلی یا جدیدیی پنجم خویش از طرحقانون یاد شده بر اساس ماده

 ه طرحنماید. بر عالوگردد و طبق احکام آن به ثبت رسیده باشد، حمایت میمستقل ابداع می
 د.هد بوایت را تکمیل نموده باشد، نیز مورد حمایت این قانون خواکه با شرایط حممنسوجاتی

 های جغرافیایی محل تولید. قانون حمایت از نشانه6-2
ده در ( قانون اساسی میان سه فصل و بیست و یک ما13و  12این قانون در روشنی مواد )

 . ش. به تصویب رسیده است.ه 1395سال 
بت به ث ها وضع گردیده عبارتند از: تنظیم امور مربوطکه این قانون به دنبال آناهدافی

 ی معین، نصبهای جغرافیایی محل تولید، حمایت از تولید کاالهای یک ساحه یا منطقهنشانه
و  ی جغرافیایی محل تولید همان ساحه یا منطقه باالی تولیدات مربوط غرض تشخیصنشانه

های هلب کاالهای تجارتی، حمایت از نشانتفکیک تولیدات از سایر کشورها، جلوگیری از تق
ی محصوالت که باالی کاالهای تولید شدهجغرافیایی محل تولید، همان ساحه یا منطقه 

 گردد.زراعتی، حیوانی و غذایی، صنایع دستی یا تولیدات صنعتی نصب می
ا رلید وهای جغرافیایی محل تکه صالحیت نظارت و کنترل و استفاده از نشانهمرجع مسؤولی

های ادیهاند از: انجمن، متشبث، ادارات دولتی، اتحباشند عبارتبر اساس این قانون دارا می
 ها.تجارت و صنایع افغانستان و امثال این ها، اتاقصنعتی، کوپراتیف

های جغرافیایی محل تولید، چگونگی درخواست ثبت این قانون درخواست ثبت نشانه
های های نشانهولید، چگونگی ارزیابی درخواست، حمایتهای جغرافیایی محل تنشانه

جغرافیایی محل تولید، اعتراض در مورد تأیید درخواست، پاسخ به اعتراض، تصمیم دفتر ثبت 
های جغرافیایی در قبال اعتراض، تصحیح اشتباهات دفتر ثبت مرکزی، چگونگی حذف نشانه
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روز در صورت عدم قناعت از  30ل محل تولید و ارجاع معترض به محکمه تجارتی در خال
 نماید.دفتر ثبت مرکزی بیان می

ست که بعی اورزی یکی از منااین قانون در کنار سایر قوانین مالکیت فکری، در هنگام قانون
 توان به آن استناد کرد.می

تجارتی در فضای  سایبر از منظر نظام -ها علیه مالکیت صنعتی. جرایم و مجازات3
 تانحقوقی افغانس

باشد و بخش عمده و عظیم مالکیت صنعتی_تجارتی یکی از مصادیق مالکیت فکری می
لکیت ین مااین مالکیت را احتوا نموده است و از اهمیت زیادی برخودار است؛ زیرا حمایت از ا

 دهد و امروزههای فنی صنعتی و تجارتی را تحت پوشش قرار میها و آفرینهاست که فرآورده
ن تر معطوف شده است. چوی جهان بر همین ُبعد مالکیت فکری بیشپیشرفته توجه کشورهای

د رسد. این ُبعی آن است که فن رشد نموده، صنعت و تجارت به شکوفایی خود میدر زیر سایه
 ست ازرسی نداشته اکه قباًل بشر به آن دستها و ابداعاتیمالکیت فکری است که بر آفرینه

یابند، می خبرند توسط کشف به آن دستآید یا آنچه را که از آن بیمی طریق اختراع به آن نایل
ز تمیی ها و اسامی تجارتی محصوالت و خدمات تجارتی و صنعتی را از همتوسط عالیم و نشانه

ف های جغرافیایی به حمایت از محصوالت یک مناطق مختلدهند و با استفاده از نشانهمی
ز دست کی روپارچه به وسایل و ابزارهای تکنالوژیاز مدارهای یک پردازند و با استفادهجهان می

ر یدی بیابند. مصادیق مالکیت صنعتی به همین چند مورد مقید نبوده و هر روز مصادیق جدمی
 ی فنی و صنعتی و تجاری بگشاید.شود، گرهی از مشکل بشر در عرصهآن افزوده می

جانبه بدون شک این مالکیت نیاز به حمایت همه که بیان گردید،با توجه به این همه اهمیتی
های حقوقی بدان توجه نمایند و چنین توجهی در قوانین از هرجهت دارد که باید تمامی نظام

گذار افغانستان نیز با توجه به اهمیت خورد. قانونکشورهای جهان از این مالکیت به چشم می
های باب نهم خود را به آن اختصاص ز فصلهای معنوی و مالکیت فکری در ُکل، یکی اآفرینه

های هنری و ادبی و مالکیت صنعتی و داده است و مواردی را برای حمایت از مصادیق مالکیت
تجارتی به شکل جداگانه بیان داشته است که ما نیز موارد احصا شده در قانون و با استنباط از 
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بینی های پیشداده جرایم و مجازاتمفهوم آن به سایر مصادیق مالکیت صنعتی_تجارتی تسری 
 شده در کدجزا را و ارتکاب آن در باب استفاده از فضای سایبر را در این فصل تدوین نمودیم.

 وجاست که قوانین کشور هرچند تالش گردیده است تا به روز ی قابل توجه اینمسأله
ی ی خویش را براستردهگام با عصر جدید و تحوالت کیفری و جزایی گام بردارد و حمایت گهم

از مسایل نو در زندگی بشر انجام دهد؛ اما متأسفانه هنوز هم خیلی خالها در بخش 
که یدیگر گذاری وجود دارد که همین خالها باعث گردید تا این نوشتار هم نتواند جرایمقانون

وارد ماین یابد را تبیین نماید؛ زیرا قانون در های صنعتی_تجارتی ارتکاب میعلیه مالکیت
ردد، یان گمسکوت بوده و حرفی برای گفتن ندارد و اگر مواردی مذکور بدون استناد به قانون ب

ن یان آبرساند به همین دلیل بود که از این خود نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می
 )مصادیق مالکیت موارد خودداری گردید. مانند جعل یا تقلب در مصادیق مالکیت فکری

رگزینی انگاری و کیفکه قابل تحقق در برابر آن را دارد، جرمصنعتی_تجارتی( و خیلی از جرایمی
تکاب گر قرار دارد این است که پژوهش قید ارننموده است. چالش دیگری که فرا راه پژوهش

رفًا صجرایم علیه مالکیت صنعتی_تجارتی در فضای سایبر را پذیرفته است که در این خصوص 
تر از بیش که اهمیت این جرایم در فضای سایبرجزای کشور ما یک ماده وجود دارد. با آندر کد 

باشد؛ اما تر میتر و راحتهزینهتر، کمفضای حقیقی است و ارتکاب آن در فضای سایبر آسان
ن تبیی گذار به این نکته هیچ توجهی نداشته است و اگر کمی و کاستی هم درمتأسفانه قانون

ر دگر نبوده بلکه نبود حکم قانونی کاری پژوهشونما گردیده از اثر غلفت و کمموضوع ر
 باشد.خصوص می
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 گیرینتیجه
ی حقوق آنچه را پژوهش "جرایم علیه مالکیت صنعتی_تجارتی در فضای سایبر از منظر نظام

 افغانستان" مورد کاُوش قرار داد به نتایج زیر دست یافت:
های حقوقی ترین موضوِع قابل حمایت در تمامی نظاممهم های فکری یا معنویمالکیت

االتر از آن بهای مادی افراد از اهمیت برابر و حتا باشد؛ زیرا این مالکیت در پهلوی مالکیتمی
 آورد.برخوردار است و گاه مالکیت معنوی است که مالکیت مادی را به ارمغان می

را  شر است؛ زیرا خود بشر است که طبیعتشمار برای بمالکیت معنوی، دارای اهمیت بی
اری ککند و با چنین های فکری خود از آن چیزهای جدید ابداع میتسخیر نموده و با تراوش

 آورد.نظیری برای زندگی خود پدید میهای بیسهولت
گام با کند با گذشت زمان، علم و فهم و دانش انسان نیز همکه زمان پیشرفت میگونههمان

ه و جنبدشود. هر امر کند و این رشد باعث ایجاد تحوالت گسترده در زندگی بشر میمی آن رشد
ی گردد و جنبههای جوامع بشری میی مثبت که باعث شکوفایی و پویایی ارزشدارد، جنبه

 کند.ها قدعلم میکه به عنوان ضد ارزش در برابر این ارزشمنفی
ی فضای های صنعتی_تجارتی از دریچههای فکری و به خصوص مالکیتوقتی مالکیت

ه تا ب نماید، در مقابل آن کسانی هم هستند که دست به اعمال خالف زدهسایبر عرض وجود می
 نحوی به صاحب آن صدمه وارد نموده و خود از آن منفعت ببرند.

که با جرایم علیه مالکیت صنعتی_تجارتی در فضای سایبر عبارت است از: "جرایمی
ت ن مالکییه ایز تکنالوژی روز اطالعات و ارتباطات برقی یا انترنتی در فضای سایبر علاستفاده ا

ست، های فکری مورد نظر اکه به صورت ُکل برای مالکیتیابد." مبانی و منابعیارتکاب می
 باشد که بههای فکری قابل ِاعمال میبرای مالکیت صنعتی_تجارتی نیز به تبعیت از مالکیت

 باشد.ین منابع و منابع برای جرایم ارتکابی آن نیز قابل استناد میتعقیب آن هم
ارتکاب جرایم از هرنوع آن که باشد با استفاده از فضای سایبر به آسانی میسر بوده، در مدت 

ی اندک و یا ناچیز امکان ارتکاب آن وجود دارد که برای مرتکب ها کم و با هزینهزمان خیلی
رساند که در ی بزرگی میکه قربانی عمل او قرار گرفته، صدمهیتر و برای شخصمفاد بیش
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فضای حقیقی مرتکب نیز برای ارتکاب اعمال جرمی خود باید هم زمان هزینه کند و هم 
 مادیات که در فضای سایبر عمل ارتکابی او چنین هزینه را برایش به دنبال ندارد.

ان غانستایبر از منظر نظام حقوقی افجرایم علیه مالکیت صنعتی_تجارتی آن هم در فضای س
بینی شده برای متجاوز بر مالکیت های پیشانگاری موردی شده است.  مجازاتبه جرم

خود  ها ناچیز بوده که اینصنعتی_تجارتی در فضای سایبر در نظام حقوقی افغانستان خیلی
 نماید.های فکری را فراهم میی مالکیتزایی در زمینهباعث جرم
 های فکری و در کنار آن جرایم ارتکابی علیه مالکیتارتکابی علیه مالکیت جرایم

ا تی جرایم است که نیاز به شاکی خصوصی دارد و صنعتی_تجارتی در فضای سایبر از جمله
این جرایم  صالح ننماید،که متضرر و قربانی از این جرایم اقدام به شکایت در مراجع ذیمادامی

 قابل پیگرد نیست.
ای های فکری در فضمنظر نظام جزایی افغانستان، مجازاتی جرایم ارتکابی علیه مالکیتاز 

 رقابلتر از مجازاتی این جرایم در فضای سایبر یا فضای غیحقیقی و قابل لمس عادی سنگین
که ارتکاب این جرایم در فضای سایبر و مجازی به مراتب ملموس عادی است. در حالی

 نماید.تری به قربانی و متضرر آن وارد میبوده و ضرر بیش ترهزینهتر و کمراحت
ل ی این پژوهش حاصگر در نوشتههای مطرح شده که توسط پژوهشعنوان یافتهنتایج باال به

 گردیده است.
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 افغانستان در فضای سایبرادبی از منظر نظام حقوقی -جرایم علیه مالکیت هنری

 1احمد سایق حازم

 چکیده
ترین حقوق آفرینندگان آثار معنوی و فکری در علم حقوق مالکیت فکری یکی از اساسی

رود که توسط قانون باید از آن حمایت صورت گیرد. به خصوص آثار فکری حقوق به شمار می
زودترین فرصت ممکن، به  رفت تکنالوژی بهو معنوی که در زندگی امروزی بشری با پیش

رسد که آن به نام فضای سایبر نامیده دست مردم در سراسر دنیا فقط با فشار دادن یک کلید می
های فکری و شود که با تراوشهای فکری شامل تمام پدیدآورندگانی میشود. حقوق مالکیتمی

شوند از آن ب میزحمات ذهنی آثاری جدیدی را پدید آورده تا زیبا پسندان که انسان خطا
مندی آن باید مورد حمایت قرار گرفته تا باشد ذهن استفاده کنند. لذا این حقوق با تمام ارزش

های جدیدی در زندگی بشری رقم خورد و این انسانی فعال بماند و سبب گردد تا خالقیت
چنان هم آورند.حمایت شامل حال تمام پدیدآورندگانی است که آثار هنری و ادبی را پدید می

های باید بیان نمود که افرادی نیز با استفاده از فضای سایبر به حقوق پدیدآورندگان مالکیت
ها برای سودجویی مادی و ضرر رساندن نیز استفاده فکری تعدی و تجاوز نموده و از آثار آن

تا هنر و سردی پدیدآورندگان این آثار گردیده و سبب شود ساز دلنمایند که این کار زمینهمی
رفتی نداشته باشد. ادب بشری که دارای قدامت بسا طوالنی است راکد باقی مانده و پیش

حقوقی افغانستان پرداخته و مورد های معنوی در نظامی کنونی به بررسی حقوق مالکیتنوشته
 گشایی باشد، برای دارندگان این حق در مقام استیفای آن، چونپژوهش و کاوش قرار دهد تا ره

در دنیای معاصر امروزی حقوق مالکیت معنوی یکی از حقوق اساسی و ارزشمند اتباع یک 

                                                             
 کابل، افغانستان)ص(، النبییناتمی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه خآموختهدانش.  1
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های فکری و کارگیری تراوشگردد. چون اتباع یک کشور در مقام ایجاد و بهکشور محسوب می
گاهی از این حق، زمینه های بعدی خواهد بود. چون این ساز ایجاد یک فضای عالی برای نسلآ

های رساند که با دولت متبوع خود ارتباط معقول و منطقی در زمینهیاری می حقوق اشخاص را
گاهی کافی سهیم شوند که اشخاص در این جا اشخاص اعم است از مختلف فکری با داشتن آ

 اشخاص حقیقی و اشخاص حکمی یا حقوقی.
 جرایم، مالکیت معنوی، هنر، ادب، فضای سایبر و نظام حقوقی.واژگان کلیدی: 

 
 کاوی مفهوم. 1

شده  انستهبرای شرحی هر نوشتاری مهم آن است که ابتدا مفاهیم آن روشن گردد تا مفاهیم د
 و از مغالطه اصطالحات جلوگیری به عمل آید.

 مفهوم جرم .1-1
ت ای که قانون برای آن مخالفجرایم جمع جرم است که عبارت است از مخالفت با نهی

 مجازات معیین کرده باشد.
 .(1384را از طریق تعیین مجازات منع کرده باشد)لنگرودی، قانون آنعملی است که 

 (. 1389جرایم جمع جرم است و جرم به معنای گناه، خطا و بزه آمده است)عمید، 
را نقض  قانون رفتاری است که ترک هر گونه رفتار یا ِبِزه َبَزه یا یا جرایم جمع جرم و ُجرم

« ناهگ»است. جرم در لغت به معنای مشخصی تعیین شده مجازات کند و برای آن در قانون،می
 است.آمده

 و تاریخ های مجرمانه، در طولفعالیت کیفردادن یاهمیت نسبی جرایم مختلف و شیوه
لیدی کاری( از مفاهیم کاست. جرم و جنایت و بزهکاری )بزه مختلف متفاوت بوده جوامع در

ه بجنایی هستند. دانشمندان هر یک با توجه شناسی شناسی و رواندر حقوق کیفری، جامعه
زه های گوناگونی از باند، تعریفی تخصصی خود عقاید مکتبی که از آن الهام گرفتهرشته

 .ه استاند؛ ولی تا کنون تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گیرد به عمل نیامدنموده
رم به گذار از جیا تعریفی که قانوندانان به توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و حقوق

و  شناسان، با بررسی موضوعات اجتماعیکه جامعهکنند در صورتیعمل آورده است اکتفا می
 پردازند.شناسی به تعریف بزه میشناسان بر مبنای اصول جرمجرم
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 مفهوم مجرم  .1-2
وامر و بوده و به معنای کسی است که فعلی مغایر با ا حقوق علم مجرم، از اصطالحات

و خواست  اراده ، فعل مجرمانه باید نتیجهجرم مرتکب شود. برای تحّقق یک گذارقانون نواهی
گاه باشد؛ هم چنین مجرم باید جرم را مادتا مرتکب مجرم باشد و مجرم به نقض قوانین هم آ

و یا  شریک ،مباشر عنوانشده و یا به اجرای آن مبادرت ورزیده باشد. مجرم ممکن است به
 اون مرتکب جرم شود.مع

رم یعنی شد و عامل وقوع جو قدیم تنها به جرم و مجازات توجه می نظام کیفری کالسیکدر 
انسان یا  گرفت. از این رو در این نظام فاعل جرم،مجرم تا حد زیادی مورد شناسائی قرار نمی

 د.زات بودنچون افراد بالغ مسئول و قابل مجاکرد و کودکان نیز همحیوان بود فرقی نمی
 وعقیب ی تسری مسؤولیت جمعی ناشی از جرم به اقوام و بستگان تا حّد زیادی تبه عالوه

 ر اثربسپرد؛ اما در حقوق جزای عصر ما، عامل وقوع جرم مجازات بزهکار را به فراموشی می
شود، ، مورد توجه قرار گرفته و هر کس در قبال جرمی که مرتکب میشناسیجرم هایرفتپیش

ه کار کسی است کی شخصی دارد. در نتیجه، بزهنیز جنبه مجازات شود ومسؤول شناخته می
رت ه عبامرتکب جرم شده یا در تحقق آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مداخله داشته است و ب

 (. 1382گذار مرتکب شود)ولیدی،دیگر مجرم کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانون
کشورها از اشخاص حقوقی تعریفی نشده است، اصطالح اشخاص حقوقی  در قوانین

گیرد، از نظر مدنی مسؤولیت ، در برابر اشخاص دیگر که طرف تعهد قرار میزبان فارسی در
دانان وجود ندارد که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و باره اختالفی بین حقوقدارند. در این 

ها های آنتوانند حقوق خود را هر نوع از اموال و داراییکاران میتعهدات خود هستند و بستان
های خود به ارتکاب جرم متهم و استیفا کنند؛ اما در مورد این اشخاص حقوقی نسبت به فعالیت

چه که مانع دانان اختالف نظر وجود دارد. آناز نظر جزایی مسؤول شناخته شوند. بین حقوق
گردد این است که از نظر قضائی انتساب قی میشناخت مسؤولیت جزایی برای اشخاص حقو

مستلزم قبول تقصیر است؛  مسؤولیت جزایی تقصیر به اشخاص حقوقی مقدور نیست. چون
ی ی ارتکاب جرم است، به عالوهولی شخص حقوقی که فاقد موجودیت عینی و ادراک و اراده

در مورد  شالق ی آزادی ومحدود کننده آزادی های سالب، مجازاتاعدام از قبیل کیفر اعمال
اشخاص حقوقی غیرقابل اجرا است. معهذا امروزه اشخاص حقوقی به عنوان یک واقعیت 
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های ، صدور چکفروشیگران ،احتکار ،خیانت در امانت ،برداریکاله قضایی جرایمی از قبیل
اشخاص حقوق را  مسؤولیت کیفری دهند و ضرورت قانونی قبولپرداخت نشدنی، انجام می

 (.1382نمایند)ولیدی،طرح میم

 مفهوم مجازات  .1-3
د ای را تصور کرهای بشری است. مشکل بتوان جامعهترین ساختهمجازات یکی از قدیمی

تکی به ی جامعه مارهنوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اد که برای ناقضین قوانین اعم از نوشته یا نانوشته
د دارد. از ُبعها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی تر مکتباین قوانین است. به عالوه، در بیش

 شوند باید منتظر مجازات جهان باالمذهبی کسانی که علیه خدا یا خدایان مرتکب جرمی
 در این دنیا و یا در صورت عدم تحقق، در آن دنیا.  باشند، حال یا

ن زای مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به مینقطه
 ست کهاسزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی 

ز ادارد. ناین مشکل در پاداش وجود  کند. حال آن کهرا از دیدگاه فلسفی پیچیده میاعمال آن 
 ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبعی مجازاتجا که به لحاظ منطقی همهآن
ر بشایند کند، معمواًل اثری ناخورا انتخاب نمیرا نپسندیده و در شرایط عادی آن سانی آنان

د مجازات شونده دارد؛ اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موار
 کنند.مختلف، به مجازات خو می

. توضیح گرایان استطور مشخص موجب نگرانی منفعتبه این واقعیت اساسی مجازات،
 ل امراین که: چون مجازات ناخوشایند بوده و موجب سلب منفعتی از مجرم است، در نگاه او

ه رم( بجاز آن برای جامعه )مثل کاهش میزان  نامطلوب است، مگر این که نتایج به دست آمده
آمده  مبنتا را توجیه کند. این نگرانی در بیان معروفی باشد که رنج حاصل از اعمال آن اندازه

 «.نفسه متضمن شر و بدی استهر مجازاتی بد است و مجازات فی»است که: 
ی ثابت نیست تا ارباب قدرت به به رغم نگرانی بنتام، بدیهی است که مجازات گزاره

گونه باشد مجازات صرفًا نوعی ظلم و ی آن مرتکب ظلم بر زیردستان شوند. اگر اینواسطه
تر، از بین ساالری بیشرود با حرکت جامعه به سوی انصاف و مردمانتظار می استبداد است که
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تحمیل رنج و درد ناخوشایند توسط حاکمان   برود؛ اما از گذشتة دور مجازات چیزی بیش از
 است.ی تنگاتنگ داشته است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطهبوده 

ا به رجهت اعمال گردد. اصواًل افراد کم در موارد صحیح، مجازات چیزی نیست که بیدست
به  دهند. معنای این مطلب آن است که تعیین مجازاتاند، کیفر میانجام داده چهخاطر آن

اگر است که  گسترده نهفتهخاطر نقض قاعده یا قانون است؛ اما ورای این مطلب مفهومی
ت. نباشد، حق مجرم اس از قدرتمجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشی از سوء استفاده 

کید می ی است؛ اما غالبًا برامر پیچیده« استحقاق»مفهوم دقیق  شود که برای این نکته تأ
خود  مستحق بودن مجرم الزم است اواًل، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به

 شد.شده باشد و ثانیًا، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته با
ف ه توصیاین ناخوشایندی عادالنشود بلکه در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی

ا بگردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن می
 ود.های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بدر غالب تحلیلعدالت، نقش مهمی 

 تفاوتدو توجیة م
 جیهرا به خود مشغول کرده چگونگی توکه در مورد مجازات ذهن فیلسوفان یی مهممسأله

ر خت. داین موضوع پرداتوان بهاخالقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاماًل متفاوت می
است؛ شناختی توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده نگر یا غایت آیندهدیدگاه 

أمین ی تحمیل نوع خاصی یا به طور کلی هر مجازاتی، ترود به واسطهانتظار می افی کهاهد
صیف ( چنین دیدگاهی را تو1780خود )« گذاریاصول اخالق و قانون»گردد. بنتام در کتاب 

 وجو کرد.کند؛ اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افالطون جستمی
افراد را نباید به خاطر اشتباه »دارد: اظهار می« نینقوا»افالطون در فصل ششم از کتاب 

را به حالت اول برگرداند  توان آنشان مجازات کرد؛ زیرا وقتی عملی انجام شد، نمیی گذشته
ی آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطهبلکه با دیدی به

گرا نگر یا واپسی مقابل این نگرش دیدگاه گذشتهگیرد. نقطهی مجازات انجام میمشاهده
کید بر مفاهیمی نسبت به مجازات است. مؤلفه از قبیل استحقاق و تناسب های این دیدگاه تأ
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کید بر  جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات مالک نیست بلکه تأ
 است. خطایی است که مجرم انجام داده

 کریمفهوم مالکیت ف .1-4
 1967بار در سال گر آن است که این اصطالح برای نخستینبررسی برخی از محققان نشان

ه عنوان اصطالح عام برای اشاره بفکری بهدر کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت 
اربرد کار رفته است. با این حال قدمت کهنری و مالکیت صنعتی به  -های مالکیت ادبیحوزه

ن اصطالح، رسد، اگرچه تا پیش از انعقاد کنوانسیون و ریپو ایسال می 150کم به این واژه دست
 است. از هر لحاظ عمومیت استفاده و هم از جهت گستردگی موضوعی چندان قابل اعتنا نبوده

تر آن، اشکال بسیطشود هر چند به که از آن افاده می هر روی، بر خالف خود واژه، مفهومی به
 یم، قدمتی طوالنی دارد.که دیدچنان

 ق موردبیان برخی از حقوبسیاری از اسناد حقوقی موجود در مقام تصرف مالکیت فکری به 
ه باند. قوانین مربوط فکری یا احصای موضوعات مورد حمایت بسنده کردهنظر در مالکیت 

ایت رد حمهای گوناگون مالکیت فکری نیز اگر تعریفی ارائه دهند، تعریف موضوعات موشاخه
 ها است.ی مورد نظر مثل اثر ادبی اختراع یا طرح صنعتی و مانند آندر شاخه

تر های اصلی مالکیت فکری را پیچیدهکه شاخصهدانان عامل مهمینظر برخی از حقوق به
فکری های مالکیت کند. این است که رژیمرا دشوارتر میی تعریفی از آنسازد، بنابراین ارایهمی

 ی حق تکثیر یاعنوان مثال واژهاند؛ بههای حقوقی گوناگونمکاتب فلسفی و سنت محصول
ادی ن اقتصکاربردن واژگارا با به الیی است که حقوق مؤلفآنهای کامننظامرایت مربوط به کاپی

ق های حقوکنند؛ اما در نظاماثر و مانند آن توصیف میچون حق باز نشر اثر یا حق انتشار هم
شود. در این ریزی میشته، حقوق مدنی بنیان حقوق مؤلف در حمایت از شخصیت او پینو

ر اثر دعنوان خالق اثر و حق کنترول تغییر و بازنگری شدن به رسمیت شناختهها حق به نظام
 تنظر حقوق مالکیرو از نقطه دهند. از همینحقوق محوری و بنیادین مؤلف را تشکیل می

رایت و نظام حقوقی مدنی به نظام مؤلف نام نظام کپیال به فکری نظام کامن
 (.1391گذار، اند)خدمتبرده
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انون باشد که قبال در قی نو در حقوق افغانستان میی حقوق مالکیت فکری یک واژهواژه
نام تجاوز بر خاطر حمایت از حقوق معنوی ذکر گردیده به  صرف یک ماده به 1355جزای 

ه بافغانی جزای نقدی تعیین نموده است و  12000عنوی که جزای آن مبلغ حقوق مالکیت م
رسد که یکی از نظر نمیطور صریح و واضح در مورد تجاوز بر حقوق مالکیت فکری به

ی های فکرهای همان قانون بوده و فعال مواد قانونی و قوانین مشخصی در مورد مالکیتکاستی
ین های هم در این زمینه چاپ و نشر گردیده که اکتابچنان باشد و همموجود می« معنوی»

 ت.ی نو آهسته، آهسته در بین اجتماع و جامعه برای خود جایگاه تعیین نموده اسپدیده

 مفهوم حق مالکیت فکری .1-5
ی حقوقی رابطه»معنای خاص یا مالکیت فکری عبارت است از  حق مالکیت معنوی به

اثر، حق  موجب قانون، صاحب،ی آن که به ی و پدیدآورندهی ذهنموجود بین اثر فکری یا آفرینه
 «.کندرا پیدا میبرداری مالی و معنوی از آنبهره

نحوی شود که صاحب اندیشه ابراز شده، بتواند بهی قانونی سبب میاین رابطه یا سلطه
 ؛ ولی درواگذار کنددیگری را به برداری از آن ی مادی یا مالی برده و یا بهرهانحصاری از آن بهره

قابل  وجود خواهد آمد که این حقکنار این امتیاز مادی حق معنوی دایمی نیز برای وی به 
 غیر نیست.واگذاری و انتقال به 

در ارتباط با مالکیت مادی، مورد بررسی قرار گرفته « فکری»گرچه در مورد مالکیت معنوی 
موضوع و خصوصیات حق مالکیت فکری، ضرورت دارد که از مالکیت  است؛ ولی با توجه به

را امری تکراری و بیهوده طور اختصاصی و جداگانه، تعریف شود و آنفکری یا ادبی و هنری به
های فکری است که از اندیشه و ها یا آفرینهموضوع حق مالکیت ادبی و هنری پدیدهندانیم؛ زیرا 

آید و سایر حقوق مالی و غیرمالی یا امتیازات مالی را در بر ها پدید میتراوش ذهنی انسان
گیرد. به تعبیر دیگر، عوامل اساسی و ساختاری حق مالکیت ادبی یا فکری و هنری تراوشات می

شود و با شخصیت ی ذهنی یا اثر فکری ابراز میشکل آفرینهها است که بهانسانذهنی و فکری 
نوعی  ی اثر از نظر روحی، روانی و سایر خصوصیات فکری وی، وابستگی داد و بهپدیدآورنده

منش و حیثیت او است که با اموال مادی و حتی با آن دسته از حقوق مالی غیرمادی مثل حق 
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گونه اموال و حقوق مالکیت با شخصیت آن تفاوت فاحش دارد؛ زیرا این کسب و پیشه و امثال
 گونه ارتباط معنوی و وابستگی روانی ندارد.هیچ مالک

سیار بادی، مکه در مقایسه و مقابله با مالکیت مالکیت فکری با مالکیت ادبی و هنری با این
ی ارزش مادد؛ ولی با توجه به ی وجودی چندان زیادی ندارجوان و پدیدی نوپا است، که سابقه

ی، که بخش مهمی از حقوق مدننحوی و اعتبار معنوی آن جایگاه خاصی پیدا کرده است، به
دا وجهی پیالمللی قابل تخود اختصاص داده و ارزش و اعتبار بینرا به اقتصادی و سیاسی جهان 

 (.1390است)امامی، کرده 
باشد که این دو ُبعد مادی و معنوی مالک اثر میی هر حق مالکیت فکری که در برگیرنده

ر واگذا غیر انتقال یاتواند به را میحقوق انحصاری صاحب اثر است که بخش مادی یا مالی آن
ت. به ال نیستواند برای کسی انتقال دهد و قابل انتقرا نمینماید و بخش معنوی یا غیرمالی آن 

خود یک  مند شوند که اینتواند از افتخار اثر بهرهاثر می ی مالکی این تحقیق ورثهنظر نویسنده
اگر  ی صنعت یا در مورد تألیف یک اثرنوع حق معنوی است؛ مثال یک اختراع بزرگ در عرصه

معنوی  خاراتی استفاده از امتیاز مالی آن از افتی آن بر عالوهخود مالک اثر وفات نماید ورثه
 شود.آن نیز مستفید می

 وق ادبی و هنریمفهوم حق .1-6
علق برداری مالی متحقوق مالکیت ادبی و هنری اصطالحی است که از انحصار مؤقت بهره

مامی امل تچنین در مفهوم وسیع کلمه شاثر او حکایت دارد. هم هنرمند یا نویسنده نسبت به به
 ی یک اثر فکری است. حقوق مادی و غیرمادی شناخته شده برای پدیدآورنده

هیم به طور تفکیک هر یک از این حقوق را تعریف کنیم مالکیت ادبی عبارت اگر بخوا
که که برای مؤلف و مصنف نسبت به اثر خود شناخته شده، اعم از ایناست از حقی

ی علمی یا صرف ادبی داشته باشد و مالکیت هنری عبارت است از حق هنرمند جنبه
 اثر خود او است.نسبت به 

گیرد و شامل اجرا کنندگان آثار یا اجرا ط آثار ادبی و هنری را در بر میتعاریف ارائه شده فق
ویژه شود؛ ولی در اصطالح حقوقی بهاندرکاران محصوالت فرهنگی نمیکنندگان و سایر دست

در حقوق فرانسه در برخی از کشورهای حقوق نوشته، حقوق مالکیت ادبی و هنری خود شامل 
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سو حق مؤلف یا حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و از  دو مقوله از حقوق است؛ از یک
شود. در این هم یاد می« حقوق مرتبط»یا « جانبی»حقوق سوی دیگر حقوق مجاوره از آن به 

مفهوم حق مؤلف عبارت است از مجموعه امتیازات مادی و معنوی شناخته شده برای مؤلفان 
ی امتیازات شناخته شده برای مددکاران عهآثار فکری و حقوق مجاور عبارت است از مجمو

، «هنرمندان مجری اثر یا مجریان»که شامل هنرمندان، مجری  های ادبی و هنریآفرینش
 (.1386ها و ویدیو گرام)زرکالم، تولیدکنندگان فنوگرام، آوانگاشت

ی نندهلید کدر زمینه باید یادآور گردید که فرق بین مؤلف و مجاور در این است که مؤلف تو
ده است ا کنناثر است چه اثر نوشتاری باشد و چه اثر ابتکاری یا اقر فنی باشد؛ ولی مجاور اجر

کند یا آهنگ می را تبدیل بهی آن کند؛ مثال شاعر شعر را سروده و اجرا کنندهرا اجرا میکه آن 
نه داگاجور حقوق کند که هر کدام از خود حقوق و امتیاز جداگانه دارد. مؤلف و مجادکلمه می

ل دارد، اگرچه در بعضی کشورها حقوق مجاور را به صفت حقوق مستقل نشناخته است؛ مثا
 عنوان رقابت نامشروع شناخته است.بلژیک و چین این کشورها به

ف و در فرانسه حقوق مجاور را حقوق جداگانه شناخته است؛ یعنی تفکیک بین حقوق مؤل
وق ین حقی کشورها مثال انگلیس، ایتالیا، مالیزیا تفکیک بمجاور قائل شده است ولی در بعض

 مجاور و مؤلف قائل نشده است.
 مفهوم فضای سایبر .1-7

 به معنای مجازی و غیرملموس و  (Cyber) های مختلف سایبراز لحاظ لغوی در فرهنگ
تمام ن به آاست که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطالق  Virtualمترادف با لغت انگلیسی 

شمار بودن المللی از جمله انترنت و بیهای بینافعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه
 دل یای متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته، یافتن لغت معامصادیق سایبر به توصیه

یست المللی، مجاز نهای دیگر، به دلیل مفهوم لغوی این واژه در سطح بینی آن به زبانترجمه
ن به را محدود کند؛ به همین دلیل برگردان آی شمول و مفهوم آن چرا که ممکن است دایره

اهل  فارسی نیز کمی مبهم است؛ سایبر یعنی علم فرمان، یعنی هوش مصنوعی و شاید از نظر
 فن یعنی دنیای صفر و یک.

توان در نیز تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که می  (Space Cyber)از محیط سایبر 
مجموع محیط سایبر را چنین تعریف کرد. محیط مجازی و غیرملموس موجود در فضای 
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ها، ها، ملتالمللی که در این محیط تمام اطالعات راجع به روابط افراد، فرهنگهای بینشبکه
صورت ملموس و فیزیکی وجود دارد، در یک ی خاکی بهچه در کرهطور کلی هر آنکشورها و به

مجازی به شکل دیجیتالی وجود دارد و قابل استفاده و دسترسی استفاده کنندگان و فضای 
 المللی به هم مرتبط هستند.های بینکاربران است و از طریق کمپیوتر، اجزای آن و شبکه

 مفهوم جرم سایبری .1-8
هایی هستند که در جرم ی از جرایم انترنتی هستند که شاملگونه سایبری جرایم

 آیند.به وجود می سایبری محیط
یط هایی هستند که در محهستند که شامل جرم انترنتی ی از جرایماگونه جرایم سایبری

ری، ویژگی محیط سایبآیند. محیط سایبری که یک محیط مجازی است و بهسایبری به وجود می
نیا دی خدمات اطالعاتی الکترونیکی در سراسر توانند به هر گونهکه کاربران می طوری به

یابی پیدا کنند و چگونگی ایجاد جرایم که در فضای سایبری کپی عین اصل است و دست
های های جرمهای تلفن و گونهها، کرکرها، فریکهکر های مجرمین محیط سایبری شاملگونه

های تروریسممکن با نام سایبر کرایم و در مورد جرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند ت
ایبر سچنین بحران سازهای های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستند و همارای انگیزهمعمولی د

ها و های الکترومقناطیسی، کرمهای موتورهای جستجو و پالسها، عنکبوتشامل ویروس
ه های سایبر، نیاز بهای منطقی و در مورد پلیس سایبر که مطابق با خاص بودن جرمبمب

 های خاص دارند.آموزش

 انگاری جرایم سایبری در افغانستانی جرمپیشینه . 2
ی آن رفته و ترفندهاشود که توسط تکنولوژی ارتباطی پیشجرایم سایبری به جرایمی گفته می

م جرای در فضای مجازی متشکل از ارتباطات انترنتی و کمپیوتری انجام شود. مبارزه با این
ای ها و نهادهکیفری برای آن از سوی دولت های قانونی و ایجاد مسؤولیتمستلزم برداشتن گام

 گذاری است.قانون
جرایم  چنین رفت تکنولوژی و وسایل ارتباطی نوین از وجوددر افغانستان نیز با توجه به پیش

تصویب  به 1396تواند انکار کرد و به همین منظور کد جزای جدید افغانستان که در سال نمی
 ها مجازات تعیین کرده است.رای برخی از آنرسیده جرایم سایبری را تعریف و ب
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دسترسی غیرمجاز به سیستم یا اطالعات کمپیوتری)هک(، تروریزم سایبری، جنگ 
سایبری، جاسوسی سایبری، سوءاستفاده از هویت و افشای معلومات، سرقت سایبری و 

شای ، افونیکیکاری و تزویر الکتری وسایل تکنولوژی ممنوعه، فریبانترنتی، تورید و استفاده
 بردن غیرمجازگیری سایبری و دسترسی تغییر یا از بیناسرار شخصی، افشای رمز دسترسی، ره

تان فغانسی جرایم سایبری است که در کد جزای ای کمپیوتری از زمرهسیستم یا اطالعات برنامه
 مجازات آن تعریف شده است.

مه طویل، جبران خساره و جریدر این قانون برای جرایم یاد شده حبس قصیر، متوسط، 
 ا ذکرنقدی تعیین شده است. تعیین حداقل و حداکثر مجازات برای مرتکبان جرایم سایبری ب

 برخی شرایط و حاالت در نظر گرفته شده است.
ا صورت غیرمجاز به سیستم، برنامه یشخصی که به»کد جزا آمده است:  852ی در ماده

شود. رسی حاصل کند، به حبس قصیر محکوم میدست اطالعات کمپیوتری متعلق به دیگری،
ه ی ضرر جسمی، مالی یا معنوی باین ماده 1ی شخصی که بر اثر ارتکاب جرم مندرج فقره

تکبه نیز این ماده، به جزای جرم مر 1ی شخص یا اشخاص وارد کند، عالوه به جزای مندرج فقره
 شود.محکوم می

 ایبریعنوان جرایم سکاری الکترونیکی نیز بهفریب همین ترتیب، تزویر الکترونیکی وبه
غانی در هزار اف 300هزار تا  60شمرده شده و برای مرتکب آن، حبس متوسط یا جزای نقدی از 

 نظر گرفته شده است.

 افشای اسرار شخصی .2-1
ای افشای اسرار شخصی دیگران بدون رضایت، از طریق وسایل کمپیوتری و نشر آن در فض

که متضرر در نهادهای عدلی و قضایی شکایت درج کند، ت و در صورتیسایبری جرم اس
 گیرد.مرتکب تحت تعقیب عدلی قرار می

ی شخصی که به وسیله»کند: کد جزا بیان می 868ی ماده 1ی در این خصوص، فقره
سیستم کمپیوتری یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فلم خصوصی دیگری را بدون رضایت و علم 

نحوی که منجر به ایجاد ضرر رس دیگران قرار دهد بهضای سایبر منتشر کند یا در دستاو در ف
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هزار  60مادی یا معنوی یا هتک حیثیت وی شود، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از 
 گردد.هزار افغانی محکوم می 120تا 

 پس از تغییر،که شخصی، صوت، عکس یا فلم چنین تصریح کرده در صورتیاین ماده هم
گاهی از تغییر و تحریف را منتشر کند، به حبس متوسط بیش از سه سال  ی ا جزایتحریف و یا آ

 گردد.هزار افغانی محکوم می 180تا  60نقدی 

 آمیز و اهانت به ادیان در فضای مجازیهای تعصبفعالیت .2-2
عنوان جرم به آمیز در فضای سایبر و نیز اهانت به ادیان در این فضاهای تعصبفعالیت
 شود و کد جزا برای مرتکب این اعمال مجازات در نظر گرفته است.شناخته می
ا یکد جزا آمده است که هرگاه شخصی با استفاده از وسایل کمپیوتری  870ی در ماده

 ینی ودانترنتی با نشر نوار صوتی تصویری یا نوشته در فضای سایبر تعصبات قومی، مذهبی، 
ر به م منجشود و هرگاه این جرا در جامعه دامن بزند، به حبس قصیر محکوم میزبانی یا سمتی ر

خشونت، ایجاد نفرت یا موجب شورش میان شهروندان کشور شود، مرتکب به حبس متوسط 
 شود.محکوم می

 رداختهیبر پانگاری و مجازات اهانت به ادیان در فضای سای بعدی این قانون نیز به جرمماده
ان و ن ماده از قانون جزا آمده است که شخصی که از طریق فضای سایبر به ادیاست. در ای

 شود.مذاهب اسالمی موجود در کشور توهین کند، به حبس متوسط محکوم می

 پورنوگرافی .2-3
 ا جرمکد جزای افغانستان تولید، پیشکش، نشر در فضای سایبر و نگهداری پورنوگرافی ر

که تیتوسط و مجازات نقدی در نظر گرفته است. در صورپنداشته و برای مرتکب آن مجازات م
 شود.یمجرم از شرایطی که توسط قانون تعیین شده برخوردار باشد، حالت مشدد بر آن تطبیق 

ط تا دو قانون جزا به حبس متوس 874ی هرگاه فردی اعمال فوق را انجام دهد براساس ماده
این ماده  4ی شود. بر بنیاد فقرهانی محکوم میهزار افغ 120هزار تا  60سال یا جزای نقدی از 

 های جنسی باشد،هرگاه هدف از نشر پورنوگرافی در فضای سایبر ترغیب طفل به فعالیت
لمی، عشود و هرگاه این جرم به هدف تحقیقات مرتکب به حداکثر مجازات این ماده محکوم می

 باشد.ی نمیطبی یا طبق حکم قانون صورت گرفته باشد، قابل تعقیب عدل
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یزم، جاسوسی و جنگ سایبری .2-4  ترور
با  کد جزا به تروریزم سایبری اشاره شده و در آن آمده است شخصی که 863ی در ماده

 استفاده از سیستم یا اطالعات کمپیوتری، مرتکب جرایم تروریستی شود، به جزای جرم
 ف شدهانون چنین تعریشود. جرایم تروریستی در این قتروریستی مندرج این قانون محکوم می

ان شخصی که یکی از اعمال مندرج این فصل را علیه دولت جمهوری اسالمی افغانست»است: 
ثبات ساختن نظام دولت جمهوری منظور بییا دولت خارجی یا هر شخص و نهاد دیگری به

می اسالمی افغانستان یا دولت خارجی یا تحت تأثیر قرار دادن سیاست دولت جمهوری اسال
ده المللی انجام دهد، مرتکب جرم تروریستی شغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بیناف

 «.شودمطابق احکام مندرج این فصل مجازات می
انگاری شده جاسوسی سایبری، بخش دیگری از جرایم سایبری است که در کد جزا جرم
د یرقانونی واراست. در این قانون در خصوص جرایم سایبری آمده که شخصی که به صورت غ

ر رسی یابد یا این اطالعات را دسیستم کمپیوتری حاوی اطالعات سری شود و به آن دست
 ها قرار دهد، بههای خارجی یا عامالن آنها یا گروهها، شرکتها، سازمانرس دولتدست

 شود. اطالعات سری در اینجزای جرم خیانت ملی و جاسوسی مندرج این قانون محکوم می
ه به ک، اسرار مربوط به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت ملی کشور خوانده شده قانون

 شود.شناخته می« اسرار دولتی»عنوان 
ا یمنظور تخریب مناسبات دولت افغانستان با دیگر کشورها ی سایبری بهجنگ یا حمله

ت که منازعاها، اخالل نظم عامه و یا ضرر وارد کردن به جان و مال دیگر طوری سازمان
رتکب شود که برای مداشته باشد، نیز بر بنیاد کد جزا جرایم سایبری عنوان میمسلحانه در پی

 ت.آن، جزای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مندرج این قانون در نظر گرفته شده اس
ن ط آشرای وبرای جرایم سایبری ذکر شده در این قانون، حاالت مشدد نیز در نظر گرفته شده 

د به قص ارتکاب جرم با استفاده از وظیفه، نفوذ یا موقف، ارتکاب»شود: شامل این موارد می
ن ضرر ردکردبردن تدابیر امنیتی سیستم کمپیوتری و وانفوذ باالی موظف خدمات عامه، با از بین

 «.ی ارتکاب جرمدست آوردن این مقدار در نتیجهبیش از یک میلیون افغانی یا به
چنین برخی شرایط را برای معافیت از تعقیب عدلی ارتکاب این قانون جزا هم 879ی ماده

شخصی که از طریق نوشتار، گفتار، تصویر یا هر »جرایم بیان کرده است. بر بنیاد این ماده 
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دیگری در فضای سایبر از دولت یا سایر نهادها و اشخاص با رعایت احکام قانون  وسیله
 «.گیردر قوانین انتقاد کند، تحت تعقیب عدلی قرار نمیهای همگانی یا سایرسانه

فشای ای صاحب معلومات به اطالع دادن از جرم یا جنحه، جلوگیری از ارتکاب آن، اجازه
 گیرد.آن و تأمین منافع عامه از دیگر شرایطی است که مرتکب تحت تعقیب عدلی قرار نمی

ریزی شده و برنامه 1399ه برای سال از طرفی هم طرح قانون سایبری از سوی وزارت عدلی
ر دجازی رود با طرح این قانون و در نهایت تصویب و انفاذ آن، فعالیت در فضای مانتظار می

 تر گرفته شود.مندتر شود و جلو جرایم و تخلفات سایبری بیشکشور قانون
نیت که در مورد مصؤوهای وزارت مخابرات و تکنولوژی با آنها مقامی اینبا همه

 ستبرددگویند، به خاطر جلوگیری از دسترسی و های الکترونیکی کشور نگرانند؛ اما میسیستم
 های را به اجرا گذاشته است.به اسناد محرم الکترونیکی، حکومت برنامه

العمل سریع نخستین تیم عکس 2009وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال 
بری غانستان ایجاد نمود تا بتواند از وقوع حمالت سای( را در افAFCERTسایبری افسرت )

گوید، تیم که اعزازالله سایر زالند، سخنگوی وزارت مخابرات میطوری جلوگیری نماید. آن
از »کند: های مختلف جرایم الکترونیکی فعالیت میهای سریع سایبری در بخشالعملعکس

گاهی این  هدف از ایجاد«. از خطرات سایبری جمله تحقیق جرایم سایبری، تفتیش سایبری، آ
گاهی و خدمات امنیت سایبری را به سکتور حکومتی و خصوصی فراهم  کند. تیم این بوده که آ

 150ه بهای وزارت مخابرات، پس از تشکیل این اداره، نزدیک همین دلیل به گفته مقامبه
ردن ی این وزارت، هک کتهگی شده است. به گفگیری و به آن رسیدهقضیۀ جرایم انترنتی پی

اب های بانکی و انتقال غیرقانونی پول از یک حساب به حسها، دسترسی به حسابویب سایت
 شود.رو میدیگر، بخشی از جرایم انترنتی است که دولت افغانستان هرازگاهی با آن روبه

ترول و کنعلیه جرایم سایبری  ها، حکومت افغانستان به خاطر مبارزهدر کنار این تالش
د دف بوهبار سال گذشته شامل کود جزا کرد. فضای سایبر کشور جرایم سایبری را برای نخستین

 انگاری این پدیده، میزان جرایم سایبری در کشور کاهش یابد.تا با جرم
گوید، در کود جزای افغانستان در باب دوم، فصل امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه می

انگاری شده و ر مورد جرایم سایبری وجود دارد که جرایم سایبری را جرماول، احکامی زیادی د
برای این که جرایم سایبری حاالتش مشخص شود، تعریف »مجازات در نظر گرفته شده است: 
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واضح، مشخص و تخنیکی از آن صورت بگیرد، طرح قانون جرایم سایبری در وزارت عدلیه زیر 
لحاظ تخنیکی این طرح تقویت شود و در مخالفت با سایر  کار قرار دارد. به این دلیل که به

 «.کنندرا تدقیق میالمللی نباشد، وزارت عدلیه آنهای بیناسناد تقنینی نافذ و کنوانسیون
 نستان،که طرح قانون جرایم سایبری در حال حاضر در کود جزای افغا»او در ادامه گفت: 

 «.ی اجرایی داردفذ است و جنبهاحکام جزایی که برایش در نظر گرفته شده نا

 ی جرایم سایبری در افغانستانپیشینه . 3
 بحث نیست؛ ولی افغانستان موضح در محض سایبری جرم اولین از دقیق تاریخ کهآن با

 یسایبر جرم است. اولین گردیده مطرح 1380 یدهه ابتدا در افغانستان در سایبری جرایم
 اوایل کشور ملی امنیت شورای وبسایت به کردن هک غیرمجاز دسترسی یا گریرخنه محض،

 این هاالقاعده بود. هکر به گروه منسوب 2 هکرهای یا گرهارخنه سوی از 2012 سال ماه مارچ
 .دادند قرار آن اول صفحه در را الدن بن اسامه عکس و خود گرفتند کنترل در را وبسایت

 سایبری ی گروهیوسیله به افغانستان امنیت شورای وبسایت 2016 سال نوامبر 25 تاریخ به
هک( غیرمجاز ) دسترسی حمله مورد کنند،می یاد هزارستان سایبری به ارتش موسوم را خود که

 ممعصو افغانستان، ملی امنیت پیشین اتمر مشاور حنیف تصاویر مدتی برای گرفته و قرار
 و کابل ارنیزیونپیشین گ فرمانده احمدزی نبی گل ملی، امنیت رئیس پشین استانکزی

 امینت شورای یصفحه در داعش بیرق با توأم را پولیس کابل پیشین فرمانده رحیمی عبدالرحمن
 اختهس غیرفعال را شورای امنیت سرور انترنیتی یشبکه ارتباطات و سیستم بودند، قرار داده

 بودند.
 للهعبدا داللهعب داکتر کاربری تویتر حساب غیرمجاز)هک( باالی دسترسی ی سایبریحمله

 رود.می به حساب افغانستان در سایبری حمالت از ی دیگرنمونه افغانستان اجرائیه رئیس
 به شگوفه نام 6ماه  13 تاریخ به عزیزی خصوصی بانک کارمند یک 1392در سال 

 از کیی با تبانی در بود، نموده شروع کار به این بانک در بانک این رؤسای از یکی تضمین
 ییک حساب به را دالر امریکایی هزار صد یک و میلیون یک مبلغ خارج در اشیشرکای جرم

 رویداد را نای نیز افغانستان حارنوالی لوی که داد، غیرقانونی انتقال یبه گونه نزدیکانش از
 نمود. تأیید
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 محل، هایارگان بانک مرکزی، کشور، یخارجه وزارت های،سایتوب ی تاکنون بر عالوه
 هایبانک اکبر، یموسسه وبسایت چنانهم و دیگر وبسایت دولتی چندین و بلخ والیت وبسایت

اند. شده آورده ها تغییراتیسایتوب این محتوای در و بودند شده هک گذشته سال خصوصی در
 دایشپی و کمپیوتر از استفاده اطالعات و فناوري به بشر یابيدست و علم تکنولوژي، پیشرفت

 مدهايپیا است. از جمله بوده بشر براي فراواني منفي و مثبت اراي پیامدهايد مجازي دنیاي
 است. بوده سایبری جرایم پیدایش آن، منفي

 یالً ذ تعاریف از این به تعدادی که است شده ذکر متعددي تعاریف سایبری جرایم مورد در
نین چ ایبری( اینکمپیوتری)س جرایم از تعریفي در فدرال آلمان جنایي شود. پولیسمی اشاره
 است. داشته اعالم

 هايشکل آن در که کیفیاتي است و احوال و ی اوضاعی همهبرگیرنده در کمپیوتری جرم
براي  مبناي و است گرفته قرار جرم یك هدف یا و ی ارتکابوسیله اطالعات، الکترونیك پردازش

 شگزار در 1989 سال رد اروپا است. شوراي یافته ارتکاب جرمي که است ظن این دادن نشان
 تر،کمپیو است که کرده ارائه تعریفي چنین قانوني غیر مثبت فعل متخصصان هر از یکي کاري

 کردعمل بر تاثیرگذاري آن هدف یا ابزار که دیگر هرجرمي عبارت باشد. به جرم موضوع یا ابزار
 کمپیوتر باشد.
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 گیرینتیجه
ام ی_ادبی در فضای سایبر از منظر نظبعد از انجام پژوهش "جرایم علیه مالکیت هنر .1

 دست آمده است؛حقوقی افغانستان" نتایج ذیل به
های های فکری دارای قدامت طوالنی بوده که ابتدایی آن به زمان زندگی انسانمالکیت .1

 گردد؛اولیه بر می
رفت و های فکری همانند سایر موارد بشری متمدن شده و روز به روز در حال پیشمالکیت .2

 رش است؛گست
های فکری امروزه همانند سایر حقوق بشری مورد حمایت حقوقی و حقوق مالکیت .3

 گذاران در تمام کشورهای جهان قرار گرفته است؛قانون
ار های در افغانستان همانند سایر کشورهای جهان مورد حمایت قانون قرحقوق مالکیت .4

 ؛گرفته و در قوانین نافذه کشور مورد توجه قرار گرفته است
ها اخصشهای معنوی دارای گر این است که مالکیتهای فکری بیانبررسی مفاهیم مرتبط به مالکیت .5

 ی سایر موضوعات و قواعد حقوقی است.های خاص و منحصر به فرد در حیطهو مؤلف
فع نهای فکری به ابعاد گوناگون در فضای سایبر استفاده است و ممکن است از مالکیت .6

 ود؛مادی از آن برده ش
 شد کهتواند جوانب منفی نیز داشته باهای فکری در فضای سایبر مینفع بردن از مالکیت .7

 سبب ایجاد ضررهای مادی و معنوی به صاحب این آثار گردد؛
ها قابلیت ترین روشهای فکری در فضای سایبر به سادگی و آسانجرایم علیه مالکیت .8

 ارتکاب را دارند؛
قوقی ند سایر قواعد حقوقی مبتنی بر نظریات و مکاتاب حجرایم علیه مالکیت فکری مان .9

 استوار است؛
 ی ارتکاب است؛های معنوی )هنری_ادبی( دارای مصادیق مختلف در عرصهجرایم علیه مالکیت .10
های معنوی )هنری_ادبی( مبتنی بر مصادیق آن های جرایم علیه مالکیتمجازات .11

 گذاری شده است؛قانون
د در قوانین جزایی کشور مخصوصًا کوهای های فکری مجازاتتبرای جرایم علیه مالکی .12

 ها بسنده و در حد این جرایم نیستند.بینی شده است؛ ولی این مجازاتجزا پیش
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 فهرست منابع
 قرآن کریم .1
 .1390امامی؛ اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، نشر میزان، تهران:  .2
 .1391، تهران: 2، چ ی مالکیت فکری، نشر میزانگزار؛ محسن، فلسفهخدمت .3
ضایی ی حقوقی و قافزار، مجلهزرکالم؛ ستار، قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم .4

 .1386، تابستان 59دادگستری، تهران: ش 
 .1382های حقوق جزای عمومی، انتشارات خورشید، تهران: ولیدی؛ محمد صالح، بایسته .5
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 یشرایط قصاص نفس از منظر فقه حنفی و جعفر 

 1قاسم احمدی

 چکیده 
های رایج و سنتی مجازات قتل عمد، مقابله به مثل یا قصاص است که با یکی از شیوه

شود. در رعایت شرایط و ضوابط مخصوص در جنایات علیه تمامیت جسمانی به کار گرفته می
ت فقه اسالمی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرم قتل عمد، شرایطی برای اجرای مجازا

تواند مانع اجرای قصاص ها میدر نظر گرفته شده است که فقدان هر یکی از آننفس قصاص 
گردد که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق قصاص الزم و ضروری و دارای اهمیت فوق 
العاده است که در کلیت این شرایط، بین فقهای مذاهب اسالمی تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که 

ن شرایط، مکلف بودن قاتل، تساوی در آزاد و برده بودن قاتل و مقتول، تساوی در ی ایاز جمله
دین، تساوی در جنسیت، نبود رابطه ابوت و محقون الدم بودن مقتول، اراده و اختیار قاتل، 

اند؛ مانند: تقاضای ولی همچنان شرایط دیگری را نیز فقها برای اجرای حکم قصاص بیان نموده
ی قتاله باشد، معلوم از ولی امر یا حاکم شرعی قتل با مباشرت صورت گیرد و آلهدم، اذن گرفتن 

توان بودن ولی دم، اجرای قصاص ممکن باشد یعنی مواجه به موانع شرعی و قانونی نشود، را می
نام برد؛ اما در جزئیات این شرایط و ضوابط خاص، بین فقهای مذاهب اسالمی از جمله بین 

نسبت ملموسی وجود دارد که ناشی از مبانی و اصول فقهی ری، اختالف بهفقهای حنفی و جعف
نیازمند توجه و بررسی و تبیین است که در قسمت سوم این تحقیق بحث در  که همه باشدمی

باشد که از دیدگاه فقه حنفی و جعفری تبیین و بررسی رابطه به احکام و آثار قصاص نفس می
طی یک مبحث قرار داده شده مانند؛ قصاص از زمره حقوق  گیرد. این مجموعه درصورت می

ی اربعه ثابت شده، تفاوت قصاص با حدود و دیات، تفاوت است، مشروعیت قصاص، با ادله
قصاص بین زن و مرد، حفظ مماثلت در اجرای قصاص و در مبحث آخر آثار قصاص بحث 

اجتماعی، حفظ حیات انسانی و شده مانند: اثر اجتماعی مانند؛ تأمین عدالت، حفظ و امنیت 

                                                             
 ، کابل، افغانستان.)ص(ی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه خاتم النبیینآموخته. دانش 1
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اثر فردی اجرای حکم قصاص در جامعه مانند: باز داری از قتل، تقوی، اصالح و تربیت و 
ترین آثار و هدف تشریع قصاص پیشگیری از انتقام فردی یا تشفی مجنی علیه یا اولیای دم، مهم

بررسی قرار گرفته  ی کلی مورد بحث ونفس، ابقا زندگی و حیات بشر است و در نهایت نتیجه
 است.

 قصاص، نفس، قتل، مهدور الدم، قاتل، مقتول، حق و شرایط.ها: کلیدواژه

 مقدمه
ام زد تمنحفظ جان و تمامیت انسان، از دیر زمان مورد توجه بشر بوده و یکی از ضروریات 

سان ان انجطوری که در تمام تعالیم ادیان آسمانی؛ یهود و مسیحیت، به حفظ باشد، بهادیان می
نسان انی اتوجه کرده و عقوبات شدید، الیتغیر و کامال جدی را برای متجاوزان به تمامیت جسم

 اند.در نظر گرفته
یجاد ر و اترین ادیان، از سوی خداوند برای هدایت بشعنوان آخرین و کاملدین اسالم که به

 توجه این نکته مهم یک زندگی مطلوب و توام با آرامش، امنیت و عدالت، فرستاده شده، به
اد ار و آزد مختداشته و بارها بر آن تاکید کرده است. از طرف دیگر، خداوند متعال انسان را موجو

خلق کرده است و هر عملی که خالف شأن و منزلت انسان باشد، زشت و نا پسند شمرده 
خته مذموم شنا هاشود و نپذیرفتن ذلت و آسیب زدن به دیگران، همواره در سیرت تمام انسانمی
زات شود و عقوبت هر عملی مانند؛ کشتن و قطع اعضاء و جوارح انسان محقون الدم، مجامی

 قصاص است.
 قی دردر فقه اسالمی نیز بر اساس آیات و روایات و اجتهادهای فقها، باب مفصل و دقی

 خصوص احکام، آثار قصاص نفس، شرایط، و کیفیت اجرای آن آمده است که در این خصوص
ی از ناش دارد و  ای بین فقها وجودهای نسبتا قابل مالحظهنیز مثل سایر ابواب فقهی، اختالف

 .باشداختالف در مبانی فقهی و اصولی در مذاهب اسالمی می
از جمله مباحث مهم در بحث قصاص نفس، شروط قصاص نفس، احکام، آثار و کیفیت، 

منظور ئی فقهی در این زمینه و همچنین بههای جزتفاوت است که با توجه به تفاوت دیدگاه
صورت مقارن در این های مذهب حنفی و امامیه بهاجتناب از طوالنی شدن بحث، دیدگاه

 گیرد.خصوص مورد بررسی قرار می
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 مفاهیم  .1
ورد در این بخش از تحقیق، مفاهیم و عناوین کلی، که در موضوع تحقیق وجود دارد، م

 فت.بحث و بررسی قرار خواهند گر

یف قصاص   (الف  تعر

 در لغت
یعنی از او پیروی کرده است. در جای « قّص اثره»است « قاص یقاُص » قصاص مصدر 

ی؛ دیگر در کتب لغت آمده قصصت الشیء اذا تتبع اثره شیئا بعد شیٍء، قصاص نمودن چیز
 تدریج دنبال اثر آن رفتن است.یعنی به

رش ت الخته قصصْا. مادر موسی به خواهاز همین ریشه در قرآن کریم آمده است: قال 
اص به ( که در این آیه قص190: 11گفت: دنبال حضرت موسی برو)ابن منظور، لسان العرب، ج 

 معنای پیروی و دنبال نمودن آمده است.

 در اصطالح
 وو جرح القصاص با الکسر و هو اسم االستیفاء مثل الجنایه من قتل او قطع او ضرب ا»  

قصاص  ؛«علهثر، قص اثره اذا تبعه فکان المقتص یتبع اثر الجانی فیفعل مثل فاصله اقتضاء اال
به  ا جرحیعنوانی است که برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب یافته، نظیر قتل، قطع، ضرب و 

. (169نذیر، حقوق جزای اختصاصی اسالم: ی آن پیروی کردن از اثر است)رود و ریشهکار می
ه و ی علیکند که جانی وارد کرده بر مجننا همان اثر جنایتی را پیروی میچون قصاص کننده عی

 دهد.کاری مانند کار او انجام می
ای ه معننماید: قصاص در لغت بدر نهایت مفهوم قصاص را دکتر وهبه زحیلی این گونه تعریف می

 اص کنندهه قصن معنی ک) تتبع االثر( دنبال کردن اثر آمده و همین معنا در عقوبت استعمال شده، بدی
کننده  قصاص دقیقا اثر جنایت وارده جانی را دنبال می کند؛ یعنی همان جنایت که جانی وارد نموده

ة ای مجازا»عین همان جنایت را بر جانی وارد می کند؛ اما در اصطالح شرعی قصاص عبارت است از 
 (. 261:  6لته، ج )وهبه زحیلی، فقه االسالمی و اد«الجانی بمثل فعله و هو القتل
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 ماهیت قصاص( ب 
ه باشد، در این بخش از تحقیق بر آن شدم کعنوان یک مجازات میاز آنجایی که قصاص به

ص در ا قصابررسی کنم که آیا قصاص نفس  ماهیت حق را دارد، یا ماهیت حکم را، بدین معنا که آی
ط ابل اسقایا ق شده قابل نقل و انتقال دست مجنی علیه یا اولیای او بوده که در این صورت حق ایجاد

 قابل باشد یا اینکه قصاص نفس حکم است که این امر  به دست حاکم شرع بوده و غیرو ... می
خوبی قابل اسقاط است. پس از بررسی این موضوع و ثبوت هر یک در آینده حکم مربوط آن به

 اصطالح تبیین شود:  استفاده است؛ اما در ابتدا باید مفهوم حق و حکم در لغت و

 مفهوم حق( الف
( و در 447: 1356ـ حق در لغت به معنی راست و درست بیان شده است)عمید،  1 

دهد تا از ای است که حقوق هر کشور به اشخاص میاصطالح حقوقی حق عبارت از توانایی
قوق ح حطالمالی استفاده کنند یا انتقال مال یا انجام کاری را از دیگران بخواهند و در اص

سانی اند؛ توانایی خاصی است که برای کس یا کفقها حق را این گونه تعریف نموده ،اسالم
ف س تصرتواند در آن چیز یا کنسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می

ط قابل اسنمایید. بنا بر آنچه که گفته شد، حق دارای ویژگیهایی بوده که عبارت است از: قا
ر عهد بصورت قهری و ایجاد تصورت ارادی و چه بهبودن، قابلیت نقل و انتقال داشتن، چه به

 (. 162ی علم حقوق: آن)کاتوزیان، ناصر، مقدمه

 مفهوم حکم ( ب 
صطالح اـ در  2(. 428ـ در لغت حکم به معنای امر و فرمان بوده)عمید، فرهنگ عمید: 1 

ل ی فعلی از افعاحکم تکلیفی و یا وضعی در باره حکم عبارت از آن است که شارع مقدس
 زه دهد.ن اجاآانسان را جعل و اعتبارکند، بدین معنا که شخص را در انجام عمل وادار یا به ترک 

قل و نتوان ذکر کرد: عدم قابلیت اسقاط، عدم امکان از این تعریف سه ویژگی برای حکم می
 (.256:  1374انتقال و عدم امکان تعهد بر آن)داماد، 

که ها و ضابط اراد شده با دقت نظر به اینبنا بر آنچه که بیان شد با توجه به بیان ویژگی
است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده « من له الحق»قصاص از اختیارات 

های نو در حقوق است و صرفا جعل سلطنت برای صاحبان حق نموده است)مرعشی، دیدگاه
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رسیم که قصاص نفس ماهیت آن از حقوق (. در نهایت به این نتیجه می234: 1374کیفری، 
 است، نه ماهیت حکم به معنای خاص آن.

 مفهوم قتل نفس (ج
ی روح از بدن و از بین رفتن زندگی گفته شده ، ازالهقتل نفس در لغت به معنای

 در (.655: 1چ است)اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق بیروت،
به  فته وی زندگی و حیات را از انسان گراصطالح فقه، قتل نفس عبارت است از عملی که ادامه

 (. 11: 1380، گیرد)ایازیمرگ شخص منجر شود. این عمل توسط شخص قاتل انجام می
دۀ ی نفس مؤنث است، اگر از آن ارانفس به معنای روح، عین و خون آمده است و کلمه

ر دو به قصاص  ی معنای شخص را بکنیح را بکنی و مذّکر است، اگر از آن ارادهمعنای رو
 .گویندجنایت قتل عمدی قصاص النفس می

و  تر قتل نفس عبارت است: از هاق النفس المعصومة المکافیة عمالً در اصطالح جامع
ین در در برابعدوانًا؛ یعنی خارج کردن نفسی که محترم و مورد حمایت قانون است و هم کفو و 

ات باشد. سلب حیصورت عمدی و عدوانی که بدون اذن شارع میباشد. بهو حّریت و غیره می
را  ی انسان دیگرارادی از انسانی که مورد حمایت قانون است، بر خالف عدالت به وسیله

 (.180: 4)حلی، شرایع االسالم، جگویند
 مفهوم شرایط قصاص (د 

 شرایط قصاص نفس است و خوب است که در ابتدای تحقیق یاصل موضوع تحقیق در باره
 نقش جایگاه و تعریف از مفهوم شرایط قصاص نفس داشته باشیم که در یک تعریف مختار

 توان تعریف نمود:شرایط قصاص را اینگونه می
ی اوضاع و احوال است، که اگر این اوضاع و باشد از مجموعهمفهوم شرایط عبارت می

علیه و جانی وجود داشته باشند و ثابت شود، جانی به سزای اعمال خود  احوال در مجنی
رسد. به عبارت دیگر، شرایط قصاص عبارت است از یک سلسله امور که مربوط به می

تواند وضعیت و حاالتی است، که با فراهم بودن و ثبوت آن امور صاحبان حق قصاص می
مور اجرایی حکم قصاص ممکن نخواهد مجنی علیه را قصاص نماید و در صورت عدم آن ا

بود. ممکن است، این اوضاع و احوال در قاتل و مقتول و نفس قتل مربوط شود و این مفهوم 
بی به دست آورد. به عبارت ی بقره بهاز سوره 178ی توان از مفاد آیهشرایط قصاص را می خو
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اجرای حکم قصاص به دیگر، معنا و مفهوم شرایط قصاص نفس عبارت است از: عواملی که 
شود)ابن حزم، االحکام فی ها مانع از اجری قصاص میها وابسته است و عدم آنوجود آن

 (. 124: 4االصول االحکام، ج

یخی قصاص نفس .2  سیر تار
 وزگری قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاو

این  در همان زمان هم جرم و گناه بوده است. مؤید خودمحوری انسان حاکی است و این عمل
ان قتل و است. بنابراین، اگر از ابتدای حیات انس 32ـ  27ئده آیات ی مامطلب قرآن در سوره

ه کعنوان یک تهدید جدی، برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم ضرب و جرح به
نشان  العمل در مقابل، این تهدید از خود عکسانسان از ابتدا دفاع از خود را یک حق دانسته و 

سطح  ی ادوار تاریخ متناسب باها در برابر این  جرم در همهداده است. عکس العمل انسان
گاهی، فرهنگ و رشد عقالنی، آن به  رسد مقابلهها متفاوت و متغیر بوده است؛ ولی به نظر میآ
ه اوت کتوجه انسان واقع شده با این تف صورت طبیعی موردمثل اولین عکس العمل باشد که به

بول ورد قی قوانین الهی وجود داشته و ماین مقابله هیچ حد و مرزی نداشته ولی قصاص در همه
ی باطبابوده است. اسالم هم اصل قصاص را با شرایط اساسی آن مورد پذیرش قرارداده است) ط

 (.432عالمه، المیزان فی تفسیر القرآن:

 ناوین مشابهتفاوت قصاص با ع .3
 ـ تفاوت قصاص با حدود از نظر فقه جعفری و حنفی  1
)زحیلی، فقه توان به ارث بردشود؛ ولی حد را نمی. قصاص به میراث برده می1ـ  1

 (.264االسالمی و ادلته:
نی تواند از قصاص نمودن جا. قصاص قابل عفو و بخشش است؛ یعنی اولیای دم می1ـ  2

 باشد.و نمیبگذرد ولی حدود قابل عف
 ستثناییشود؛ ولی در حدود با ا. مرور زمان مانع قبول شهادت به قتل در قصاص نمی1ـ  3

 (.172گردد)نذیر، حقوق جزای اختصاصی اسالم:حد قذف مرور زمان مانع قبول شهادت می
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بل ق. شفاعت در قصاص بعد از مواصلت دوسیه به محکمه جایز است؛ اما در حدود 1ـ  4
ایز جم و وصول دوسیه به محکمه جایز است؛ ولی بعد از رسیدن قضیه به محکمه از ثبوت جر

 نمی باشد.
فع . قصاص زمانی عملی و اجرا می گردد که ولی مقتول؛ علیه قاتل در محکمه ر1ـ  5

ی دعوی از جانب دعوی نماید؛ ولی در تطبیق حدود به استثنایی حد سرقت و حد قذف اقامه
 (.264شد)نذیر، حقوق جزای اختصاصی اسالم: صاحب مصلحت شرط نمی با

تابت کشود؛ ولی حدود با اشاره و . قصاص با اشاره یا کتابت انسان گنگ ثابت می1ـ  6
ت که ی کلی فقهی اسشود؛ زیرا در اشاره و کتابت شبه موجود است که شامل قاعدهثابت نمی

 صاص وقعلمای حنفیه نیز بین  های دیگری از دیدگاه بعض ازالحدود تدرأ بالشبهات و تفاوت
 حدود موجود است که از باب اختصار آورده نشده است. 

 تفاوت قصاص با اعدام .4
های بدنی است؛ اما اعدام سالب حیات بوده ولی قصاص هم ی مجازاتهر دو در زمره

 ها این است:ممکن است سالب حیات باشد و هم قاطع عضو. تفاوت
م صرفا خواست مقتص منه؛ یعنی اولیای دم است؛ اما اعدا. اجرای قصاص منوط به در 2ـ 1

: 6، ج زحیلی، الفقه االسالمی و ادلتهشود)ی دعوا از جانب مدعی العموم واقع میبا اقامه
176.) 

ان ی انجام جرم بستگی دارد، بدین بیی اجرای حکم قصاص به نحوه. در قصاص نحوه2ـ2
 چنین نایت کامال رعایت می شود؛ اما در اعدامکه در اجرای حکم قصاص تناسب بین جرم و ج

 نیست.
 منشأباشد، بدین بیان که . قصاص فقط در جرایم که مستوجب قصاص است جایز می2ـ 3

م حدی باشد و ه در جرایم اما منشأ اعدام هم ممکن است قصاص صرفا در قتل عمدی است؛
 (.  285: 5ذاهب االربعه، ج در جرایم تعزیر ی و هم باز دارنده)الجزیری، الفقه علی الم

ی آن از ناحیه ی. قصاص حد شرعی است و در قرآن بیان شده بدین بیان که محدوده2ـ 4
نظر و  ی آن وابسته بهشرع مشخصا بیان شده است؛ اما اعدام تعزیر است که به محدوده و اندازه

 شود.رأی حاکم و قاضی مربوط می
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رم تر ندارد و فقط برای ارتکاب جمصداق بیش . قصاص  نفس مجازاتی است که یک2ـ  5
کنند، در قتل عمد وضع شده است. بنابراین، اولیای دم هستند که اجرای آن را مطالبه می

 احبانتواند. این حق را اعمال نماید و با تقاضای صکسی نمیصورت وجود ولی دم مقتول هیچ
 شود.حق با اذن حاکم شرع اختصاصا این مجازات اجرا می

و  از قتل تواند در بسیاری از موارد اعمتر است که میتر و عمومی. اعدام حالت کلی2ـ   6
عنی فس، یتری دارد نسبت به قصاص نغیر قتل حکم به آن نمود. بدین بیان که اعدام مفهوم کلی

 تواند در موارد متعددی حکم به اعدام نمود در حالی که اجرای حکم قصاص یک موردمی
 (.235: 7دارد که همان قتل عمدی باشد)کاسانی، بدایع الصنایع، جتر نبیش

 شرایط عمومی قصاص نفس .5

 الف( برابری در موقعیت اجتماعی
قتول میکی از شرایطی که در زمان ما به لحاظ موضوعی منتفی است، این است که قاتل و 

کب زاد مرتآسان ین، اگر انی اجتماعی هر دو آزاد و یا هر دو برده باشند. بنابراباید از نظر طبقه
ه بشود، قتل عمد یک برده شود، قصاص نخواهد شد؛ ولی اگر برده مرتکب قتل یک انسان آزاد ب

 وسّلم ماز نظر فقهای امامّیه و اکثر فقهای اهل سّنت  شود. این مسألهطریق اولی قصاص می
 (. 321: 39المصادر الفقهیة، ج)ابن قرطبی، بدایةالمجتهد، غیر قابل تردید است

که رط اینشود، به شو تنها ابوحنیفه معتقد است که انسان آزاد در قبال کشتن برده نیز، قصاص می
رای این لی نیز بدالی ی خود او نباشد و تفاوتی از این جهت میان برده و غیر برده وجود ندارد. البتهبرده

را  سلمینمو نیز روایاتی که خون  اند، از جمله عمومّیت آیات قصاص و حرمت خون بردهقول آورده
خاّصه  واّمه از طریق عی قصاص و نیز روایاتی که داند. قول مشهور نیز مستند است به آیهمتکافئ می

   .( 25حّلي، المختصر النافع، سلسلة الینابیع الفقهیه: در این زمینه وارد شده است) 
ساوی تگویند تکافو و ؛ مین است کهاما دیدگاه و نظر فقهای حنفی در رابطه به این شرط ای

 کند. دلیلبین مقتول و قاتل در دین و آزادی شرط نیست بلکه تکافو در انسانیت کفایت می
در  ی قصاص نفسی قصاص آمده عام بوده و افادهایشان این است که آیات و روایاتی که در باره

 (.5669:  6کند)الزحیلی، الفقه االسالمی و ادلته، ج برابر نفس را می
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 ب( برابری در جنسّیت
های فقهی مطرح شده است، یکی دیگر از شرایط قصاص که درضمن شرط اّول در کتاب

 ین کهاتوان قصاص کرد، مگر این است که اگر مقتول زن است، قاتِل مرد را در قبال او نمی
ص و را قصاتوانند ای کامل به قاتل بپردازند که در آن صورت میاولیای مقتول نصف دیه

، شرط اجرای بنابراین، تساوی در جنسّیت (.176:  6)الزحیلی، الفقه االسالمی و ادلته، ج کنند
ی ن، ولزکنند و زن را نیز در قبال کشتن قصاص است، لذا مرد را در قبال کشتن مرد قصاص می

 ی کامل، ممکن نیست. این دیدگاهقصاص مرد در قبال کشتن زن، بدون پرداخت نصف دیه
ل ه دلیباکثریت قریب به اتفاق علما و فقهای جعفری است؛ اّما قصاص زن در قبال کشتن مرد 

یت و نیز ادّله ه بل زن ی کامل از امواپذیر است. اگرچه پرداخت نصف دیهی فقهی امکاناولّو
 (. 123: 6، ج1394)خوانساري، اولیای مقتول، عالوه بر قصاص، مورد اختالف است

 ینج( برابری در د
ل ر قبادیکی دیگر از شرایط قصاص، تساوی در دین است، به این معنا که هیچ مسلمانی را 

 کنند. به عبارت دیگر، اگرکشتن غیر مسلمان اعم از ذّمی، مستأمن و حربی قصاص نمی
 مسلمان بر غیر مسلمان جنایت مرتکب شود، مجازاتش قصاص نیست؛ بلکه در قبال جنایت

ایع حلی، شرشود و در مقابل خون غیر مسلمان دیه پرداخت می کند)یکه مرتکب شده تعزیر م
 (.196:  4االسالم، ج 

ب شود و نیز اگر غیر مسلمانی مرتکولی غیر مسلمان در قبال کشتن مسلمان قصاص می
 ک دینقتل غیر مسلمان دیگری بشود، او نیز قصاص خواهد شد، اگر چه قاتل و مقتول پیرو ی

افق کی از شرایط قصاص نفس، تکافو در دین است که این شرط مورد تونباشند. بنابراین ی
 ذیرد.پجهمور علمای مذاهب اسالمی است، به غیر از مذهب حنفیه که ایشان این شرط را نمی 
 سانیتوی معتقد است که در قصاص نفس تکافو در حریت و دین الزم نیست، بلکه تکافو در ان

 شود ایشان عمومات آیات و روایت است که بعدا ذکر میترین دلیل مدعای کافی است که مهم
 (.227:  7)الکاسانی، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، ج 



 

 
136 

اره 
شم

وم، 
ل د

سا
4

هار 
، ب

14
01

 

 د( نبود رابطه پدر و فرزندی
پدر را  یکی دیگر از شرایط قصاص این است که مقتول فرزند قاتل نباشد؛ به عبارت دیگر،

ت. ر نیسن حکم تفاوتی بین فرزند پسر و دختکنند و در ایدر قبال کشتن فرزند خود قصاص نمی
 ر فرزندی دیگبنابراین اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود بشود، فقط ملزم به پرداخت دیه به اولیا

، بر ر دیهبها مورد عفو قرار گیرد. البته در این خصوص عالوه باشد. مگر این که از طرف آنمی
کید شده است که  مال ابل اعدر ظاهر در صورت عفو اولیا، دم نیز قتعزیر او توسط حاکم نیز تأ

 (. 169: 4حلی،شرایع السالم، جباشد. این حکم مورد اتفاق فقهای امامّیه است)می
ز قصاص در نیالمنذر معتقدند که پولی در میان فقهای عاّمه، ابن نافع و ابن عبدالحکم و ابن

ای باشد ی قتل به گونهقد است، اگر نحوهشود و تفاوتی بین او و دیگران نیست. مالک نیز معتمی
 اشد.که تردیدی در عمدی بودن آن نباشد، قصاص ممکن است، مگر این که قصد تأدیب داشته ب

ا در ؛ امّ عالوه بر پدر، جّد پدری تا هر کجا که امتداد پیدا کند، مشمول این حکم هستند
 بن جنیدابجز  د دارد. فقهای امامّیهمورد مادر بین فقهای امامیه و فقهای اهل سّنت اختالف وجو

حمد اه جز بشود؛ اّما فقهای عاّمه اسکافی، معتقدند که مادر در قبال قتل فرزند خود قصاص می
اند عمدتًا هحنبل معتقدند که تفاوتی بین پدر و مادر نیست. دلیلی که فقهای امامیه ذکر کردبن

ست فرزند، توسط پدر تخصیص خورده ا دو دلیل است: یکی عموم آیات قصاص که فقط به قتل
ّدعا که ا البته اجماعی و دیگری اجماعی که مرحوم شیخ بر جواز قصاص مادر اّدعا نموده است.

بل از که ق« اسکافی»خصوص با توجه به مخالفت شده است در ظاهر به استناد ادّله است، به
ا د؛ امّ ل مورد استناد قرار گیرعنوان یک دلیل مستقتواند بهمرحوم شیخ بوده است، لذا نمی

ها در ی آنروایاتی که عموم آیات قصاص را تخصیص زده است یازده روایت است، که همه
ر ط مادتوان قتل فرزند توسها نمیکدام آنتخصیص قتل فرزند توسط پدر ظهور دارند و از هیچ

 (.243: 4)لکاسانی، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، ج را نیز استفاده کرد
 بنابراین، از نظر فقهی راهی برای تعمیم این حکم وجود ندارد. 
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 دانند:اهل سنت به چند دلیل، مادر را نیز مشمول این حکم می
از  دارد،نمادر نیز یکی از والدین و مانند پدر است. هیچ تفاوتی در این زمینه وجود  -1

شود ک میاست، مادر نیز از همان مال همان مالک و معیار که پدر در چنین موقعیت بر خوردار
ز او امادر اولی به نیکی از طرف فرزندان است، لذا منتفی شدن قصاص  -2بر خوردار شود. 

ود را بیر خاولی است و عدم والیت مادر بر فرزند مانع از این حکم نیست و پدر حتا اگر ولد ک
 (.652: 7دامه، المغنی، ج ابن قشود، در حالی که والیت بر او ندارد)بکشد، قصاص نمی

 تنیز ثابت اس حکم نسبت به پدر، حتا اگر کافر یا برده باشد و فرزند او مسلمان و آزاد، این
ص ق قصاشود، اگر فرد دیگری را نیز بُکشد که حگونه که پدر با قتل فرزند قصاص نمیو همان

ز اگر رض نیفت؛ زیرا در این او متعلق به فرزند باشد، بنا به نظر مشهور فقها، قصاص منتفی اس
قاد ال یُ »فرزند اقدام به قصاص نماید، در واقع او سبب قتل پدر شده است و این مشمول عموم 

شود، ص نمیکه پدر در برابر فرزند قصا(. دیگر این145شود)ترمزی، ابن ماجه: می« والٌد بولده
فرماید)انت و مالک به خاطر وجود شبه است بر اساس روایت که نقل شده است که می

 قصاص ألبیک(؛ تو و آنچه مالک آن هستی از آن پدر تو است. با وجود شبه دیگر اجرای حکم
  ی مشهور الحدود یا القصاص یدرأ با الشبهات.ممکن نیست، بر اساس قاعده

 شود، بسیار مورداین مطلب از دیدگاه فقهای حنفی است که مادر نیز شامل این حکم می
کید قرار  چه ؛ تو و آنگرفته است تا جایی که به فرزند گفته شده است: انت و مالک ألبیکتأ

 (.234: 12)عاملی، وسایل، جمالک آن هستی از آن پدر تو است
شود. همین حق به همین دلیل اگر پدری از اموال فرزند خود سرقت نماید، مجازات نمی

ز ار نیز آورد که حتا پس از مرگ پدمیهایی را برای فرزندان به وجود بزرگ وظایف و مسئولیت
ند ل فرزترتب است، عدم قصاص پدر در قبال قترود. یکی از آثاری که بر این رابطه مبین نمی

د و د داری خاصی به فرزندان خوکه معمواًل پدر عالقهاست و شاید بتوان گفت با توجه به این
رایط شفرزند توسط پدر باید در یک  ها راضی نیست، لذا کشتنترین ناراحتی آنحتا به کوچک

 رد.غیر طبیعی صورت گرفته باشد که در آن شرایط نتوان او را مسئول اعمال خود تلقی ک
شود خود ب طلبانه و امثال آن، مرتکب قتل فرزند های جاهالبته ممکن است پدری بر اساس انگیزه

ع نادر وض موارد نادر است و حکم بر اساسکه هیچ تأثیری در مسؤولّیت او ندارد؛ ولی این موارد بسیار 
 (.76:  39کاسانی،بدایع الصنایع، المصادر الفقهیه، جشود)شود، بلکه به نوع موارد توجه مینمی
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 ه( بلوغ قاتل
بلوغ، یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسؤولیت کیفری است و غیر بالغ جز در 

 دهد نیست، بر همینری که انجام میخصوص ضمانات مالی، در اصول مسؤول اعمال و رفتا
بن )ااساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به حد بلوغ شرعی و قانونی رسیده باشد

لغ مرتکب بنابراین، اگر غیر با(. 350: 9عمر محمد بن احمد، المغنی، جقدامُه المقدسی، ابی
 ونفیه ها اعم از فقهای حی فققتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسأله مورد اتفاق همه

و دنمود:  تفادهتوان از روایات وارده در این زمینه اسباشد که برای اثبات این ادعا میامامیه می
صبی( الغ )روایاتی که ناب دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ داللت دارد؛ یک دسته

ی ل اعمالر قباؤولیت کیفری نابالغ را دی دیگر روایاتی که عدم مسداند و دستهرا مرفوع القلم می
(. 876الکافی: )کلینی،گوید: عمدالّصبی و خطاؤه واحدشود، مطرح کرده و میکه مرتکب می

 (. 450: 6)زیدان، المفصل، جعمد و خطای نابالغ یکسان هستند

 و( عاقل بودن قاتل
مسؤولیت  ی تکلیف برای هر شخص مکلف عقل است، در رابطه بهیکی از شرایط عامه 

مت کیفری نیز عقل شرط اساسی است، بدین بیان که شخصی مسؤولیت کیفری دارد که از سال
 عقل بر خوردار باشد.

قتل  عاقل بودن قاتل یکی از شرایط قصاص نفس است که قاتل  در هنگام ارتکاب جنایت 
فقه )زحیلی، العاقل و از سالمت عقل بر خوردار باشد، مشروط به عدم جنون قاتل است

 (.196: 6االسالمی و ادلته، ج
این  وی او مسؤول پرداخت دیه هستند بنابراین، اگر مجنون مرتکب قتل عمد شود، عاقله

 ا فقطجا قابل بحث است این است که آیباشد. آنچه در اینی فقها میمسأله مورد اتفاق همه
ال به ن مبتآبوده و پس از  جنون هنگام قتل رافع مسؤولیت است یا اگر قاتل در هنگام قتل عاقل

 جنون شده باشد نیز مجازات قصاص در مورد او اجرا نخواهد شد؟
فقهای امامّیه به اتفاق، معتقد به عدم سقوط قصاص هستند؛ ولی فقهای اهل سّنت در این 
مسأله اختالف نظر دارند. فقهای اهل سنت، بین جنون قبل از صدور حکم و بعد از آن، تفاوت 

. به نظر شافعیه و حنابله، اگر جنون، قبل از صدور حکم عارض شود، مانع از محاکمه قائل هستند
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و صدور حکم نیست، چون آنچه ممکن است مانع از محاکمه باشد، عجز متهم از دفاع است و 
گونه که شخص کر و الل و غیره که قدرت ها عجز از دفاع، مانع محاکمه نیست. هماناز نظر این

ابل محاکمه هستند؛ اما مالّکیه و حنابله، جنون عارض قبل از محاکمه را مانع دفاع ندارند، ق
ابوحنیفه معتقد  .دانند و معتقدند باید محاکمه را تا هنگام زوال جنون به تأخیر انداختمحاکمه می

شود و اگر مجازات قصاص باشد به دیه تبدیل است که جنون، مانع اجرای حکم می
 (.235:  7الدین الحنفی، ابوبکر بن مسعود، بدایع الصنایع، ج)کاسانی، عالء گرددمی

 ز( مست نبودن قاتل
 یکی دیگر از شرایط قصاص نفس، مست نبودن قاتل است؛ زیرا شخص مست قادر به درک

د توان مسؤول اعمال خوحسن و قبح افعال خود نیست، در این صورت آیا چنین کسی را می
 ه در حال مستی مرتکب شده است مجازات نمود؟دانست و او را در قبال جرایمی ک

او  جازاتعلی رغم اتفاق فقها بر این که انسان مست، فاقد عمد و اختیار است، در مورد م
ت در که اگر شخص مساختالف نظرهایی وجود دارد. فقهای امامّیه اتفاق نظر دارند بر این

دهد مسؤول مستی انجام میمست شدن خود مسؤول نباشد، نسبت به اعمالی هم که در حال 
جماع عای ای مشهور فقها که ادّ نیست؛ اما در غیر این مورد دو نظریه عمده وجود دارد: نظریه

مسؤول است و تفاوتی بین او و شخص غیر مست  مستشخص  نیز بر آن شده، این است که
ائل ق« سالکم»ید درو شه« قواعد»وجود ندارد. در مقابل، بعضی دیگر از فقها مانند، عاّلمه در 

 .( 76: 2)حلی، مسالک االفهام، جعدم قصاص هستند به
 در میان فقهای اهل سّنت هم دو نظریه وجود دارد: 

صورت کلی، فاقد عقل یک نظریه این است که شخص مست مانند مجنون که بهالف( 
 است، لذا قصاص بر او نیست.

 جازاتمرات، تعّمد داشته است، قابل ی دیگر این است که اگر در استعمال مسکنظریه ب ـ
ته و نداش است و نسبت به اعمالی که در حال مستی انجام داده نیز مسؤول است؛ ولی اگر تعّمد

 (.135: 2)زحیلی، فقه االسالمی و ادلته، جمعذور باشد، مسؤولیت ندارد
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 ح( اراده و اختیار قاتل
ل ز عوامهوشی و نابینایی( اخواب، بیهای حقوقی عدم فقدان اراده )اکراه، ی نظامدر همه

 آید و مجازات در چنین حالتی بر خالف عدالت کیفریرافع مسؤولیت کیفری به حساب می
عروف می عقالیی پذیرفته شده است و مؤید آن، روایت است. از دیدگاه اسالم هم این قاعده

گاهی نسبت « حدیث رفع» تار به اعمال و رفاست. انسان در حال خواب، فاقد قدرت درک و آ
جازات مگیری کند، لذا  یا در مورد آن تصمیمتواند رفتار خود را کنترل باشد و نمیخود می

 (.135آشنایی با ابواب فقه: مجله، است)چنین شخصی بر خالف عدالت
نیز از  ی تکلیف است،برخی دیگر از فقها عالوه بر قصد و عمد، اختیار را که از شرایط عامه

می دانند و معتقدند اگر کسی از روی اکراه مرتکب قتل شود، قصاص نصاص نفس میشرایط ق
ا انه ری قصد و عمد دارد، عمل مجرمشود. حکم قصاص زمان قابل اجرا است که قاتل بر عالوه

ر جمهو از روی اختیار انجام بدهد. این موضع اخیر مختص به دیدگاه و نظر فقه حنفی است و
ه از چرا ک دارند. همچنان در فقه امامیه، اکراه به قتل مجوز قتل نیست؛مذاهب با آن اختالف 

ین در ا .ی عقال پسندیده نیست به دلیل حفظ جان خود، به جان دیگری تجاوز کنددید همه
های متعدد وجود دارد که در جای خودش باید بحث قسمت بحث مفصل و دیدگا

 (.131: 26شود)السرخسی، المبسوط، ج

 لّدم نبودن مقتولط( مهدورا 
ها مانع گفته شد، مواردی بود که در واقع وجود آن عنوان شرایط قصاصآنچه تا کنون به

شد؛ به عبارت دیگر، از عوا ملی ای واقع میتحّقق مسؤولیت کیفری بود، اگر چه فعل مجرمانه
مل داشته ی عشوند، بدون این که تأثیری در وصف مجرمانههستند که مانع اجرای مجازات می

آن شود و طبعًا مجازاتی برایباشند؛ ولی مواردی نیز وجود دارد که قتل اساسًا جرم محسوب نمی
که مقتول، نخواهد بود و این درصورتی است که قتل از نگاه قانون تجویز شده باشد؛ مانند این

 مهدورالّدم باشد.
به این که اصل اّولی در مهدور الّدم بودن یک انسان یا ذاتی است یا عرضی و با توجه 

ها است و عّلت اساسی این مصونّیت دو چیز است: شریعت اسالم مصونّیت جان و مال انسان
اگر این دو علت از بین برود، طبعًا مصونّیت جان و مال نیز از بین  یکی ایمان و دیگری امان.
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و به اصطالح کافر حربی  ها نیز نباشدرود. بنابراین اگر کسی مؤمن نباشد و در امان مسلمانمی
از مصونّیت جانی و مالی برخوردار نیست و طبعًا کشتن چنین انسانی موجب  ،و یا مرتد باشد

ی اکثر فقها قصاص وجود قصاص نخواهد بود در مورد کشتن اهل ذّمه، اگرچه بنا به عقیده
قصاص نیز  ندارد؛ ولی قطعًا چنین عملی جرم و قابل مجازات است و در صورت تکرار، موجب

 (.596: 1عبد القادر، عوده، التشریع الجنایی، ج گردد.می

 احکام و آثار قصاص نفس  .6
ا تی آثار و عالیم قصاص نفس بحث شود، ، خوب است که در بارهدر این فصل از نوشته

فهمیده شود که با اجرای حکم قصاص نفس در جامعه از خودش چه اثرات عملی را پدید 
ر آن را ب ان دیگر؛ با اجرای حکم قصاص نفس در جامعه چه اثر مطلوب و عملیآورد. یا به بیمی

 مترتب کرد؟ 

 .  احکام قصاص نفس6-1
 حق قصاص  (الف  

ف قصاص از حقوق تشریعی اولیای دم است، بدین بیان که قصاص نمودن حقی است که از طر
قتل  صاص وصورتی مجاز به ق خداوند تشریع شده مربوط به اولیای مقتول است. اولیای دم تنها در

کی طلب یمباشند که قاتل از روی عمد و عدوانا مرتکب جنایت قتل نفس شده باشد که این قاتل می
م و داز موارد و مصادیق حکم قصاص نفس است؛ بدین بیان که قصاص نمودن قاتل توسط اولیای 

نایت جشود که قاتل عمدا  شود که اول ثابتی اجراء گذاشته میصاحبان حق قصاص زمان به منصه
 (.285: 5)الجزیری، الفقه علی المذاهب االربعه، جقتل را مرتکب شده باشد

خصی از نظر فقهای حنفی از جمله امام ابو حنیفه در تعریف قتل عمد چنین فرموده: ش
عنی یمان؛ قصدَا شخص دیگری را با استفاده از استعمال اسلحه مانند شمشیر، کارد، گلوله و ک

اه دیدگ ای به قتل برساند که غالبا کشنده باشد که البته یک تفاوتی جارحهصه توسط آلهخال
اصل  رر بهی قتاله وجود دارد که قابل توجه نیست؛ یعنی ضبین فقهای اسالمی در رابطه به آله

رساند. با چنین وصفی اگر جنایت قتل صورت بگیرد، حکم قصاص اجرا موضوع نمی
 (.161جزای اختصاصی اسالم: )نذیر، حقوق شودمی
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 مشروعیت قصاص (ب 
صورت عام، چه در قصاص نفس و چه در قصاص اعضا، در رابطه به مشروعیت قصاص به

اجماع و  ی اربعه استناد نموده اند که مشروعیت قصاص به، قرآن، سنت،فقهای اسالمی به ادله
 (.262: 6عقل ثابت شده است)زحیلی، الفقه االسالمی و ادلته، ج 

شود و آن می ی اربعه تمسک نموده که به قرار ذیل تبیینفقها برای اثبات ادعای شان به ادله
 ادله عبارت و بیان است از:

 قرآن . 1
توان یمکند. از جمله در قران کریم آیات زیادی وجود دارد که داللت بر وجوب قصاص می 

ِذیَن آ َها الَّ  ْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ی اْلَقْتَلی ااُص فِ ْلِقَص اَمُنوْا ُکِتَب َعَلْیُکُم به آیات زیر اشاره کرد:   َیا َأیُّ
نَثی َفَمْن ُعِفَی َلُه ِمْن َأِخیِه. َشْیٌء فَ 

ُ
نَثی ِباأل

ُ
ِلَك َأَداء ِإَلْیِه ِبِإْحَساٍن ذَ َو اْلَمْعُروِف َباٌع بِ اتِّ ِباْلَعْبِد َواأل

ُکْم َوَرْحَم  بِّ ن رَّ  .(178)بقره/  ٌم. َأِلیَذاٌب ٌة َفَمِن اْعَتَدی َبْعَد َذِلَك َفَلُه َع َتْخِفیٌف مِّ
د : آزای کشتگان، بر شما حق قصاص مقرر شده استای کسانی که ایمان آورده اید، درباره

اش یعنی ولی عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کسی که از جانب برادر دینی
ه او گذشت شود، باید از گذشت ولی مقتول به طور پسندیدمقتول، چیزی در حق قصاص به 

ی از تخفیف و رحمت«پیروی کند و با رعایت احسان، خونبها را به او بپردازد. این حکم  
ین ست. ااپروردگار شما است. پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناك 

ه و کند. در این آیتر حکم قصاص را بیان میبیشآیه در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنی 
دل ی وجودی آن توجه شده و هم ترتیب تعابعدی آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه یآیه

 متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، یقصاص بیان شده است. آیه
 ز رویاص قاتل. اگر شخص جانی تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصا

 ر فقهعمد و قصد و اختیار مرتکب قتل شود، صاحبان حق قصاص با توجه به شرایط الزم که د
 شود. برای قصاص بیان شده فراهم باشد، قاتل قصاص می

 سنت   . 2
فقهای اسالمی برای اثبات ادعای خود که مشروعیت قصاص است، به احادیث متعدد  

 کنم:د، از باب نمونه به چند تا روایت که متفق علیه است اشاره میاناستناد نموده
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ا ُیودَ ـ  1 َظَرْیِن ِإَمّ إِ َوَمْن ُقِتَل َلُه َقِتیٌل َفُهَو ِبَخْیِر الَنّ ا یُ ی َو  (.206: 7ری، جَقاُد)صحیح بخاَمّ
ی اه دارفرمایند: یعنی هر کس مقتولی دارد کدر مورد قصاص می )ص(پیامبر گرامی اسالم»  

مبر که قصاص کند. در این روایت پیاتواند دیه بگیرد و یا ایندو حق است، مخیر است می
ای کند، بدین بیان که ثبوت حق قصاص برمشروعیت قصاص را در قالب حق بیان و اثبات می
 ولی مقتول یا صاحبان حق منوط به مشروعیت است؛

الثیب  ثالث: أنی رسول الله اال بإحدیإله اال الله و ـ الیحل دم امریء مسلم یشهد ان ال 2
 (.123: 2الزانی والنفس با لنفس )صحاح سته، ج

ست، ای شهادت را جاری نموده فرماید؛ خون مسلمان که کلمهپیامبر ص در این روایت می
ن کسی حق ندارد که خون مسلماحالل نیست. به عبارت دیگر خون مسلمان حرمت دارد، هیچ

 را بدون حق بریزد. 

 اجماع.  3
م اند که قصاص واجب است؛ یعنی حکتمام فقهای اسالمی به اتفاق آرا به این عقیده

 آمده قصاص از جانب خداوند برای مؤمنین تشریع و جعل شده، عبارت صریح که در این زمینه
لی مه عدر کتاب ارزشمند الفقه االسالمی و ادلته مال دکتر وهب زحیلی آمده: )و اجمعت األ

ی صاص(. بدین بیان که قصاص یک حق مسلم است که از جانب خداوند برای اولیاوجوب الق
 حیلی،تواند هیچ کسی بجز صاحبان حق استیفاء نمایند)زمقتول تشریع شده و این حق را نمی

 (.262: 6الفقه االسالمی و ادلته، ج

 عقل. 4
ه عی کگر احکام شرباشد. از طرف دیی اربعه برای اثبات احکام شرعی میعقل یکی از ادله

 ا عقلی معروف بین اندیشمندان اصولی، که هر آنچه رآمده مطابق عقل است، بر اساس قاعده
ات، رای اثبمی بکند، با توجه به این بیان؛ فقهای اسالکند شرع نیز آن را تأیید میحکم و تأیید می

د به تشریع کنمشروعیت قصاص به عقل استدال نموده است. اصل استدالل؛ عقل حکم می
قصاص. به عبارت دیگر: تشریع حکم قصاص عین عدالت و مصلحت است. )ابو زهره، 

 (.126الفقه االسالمی: الجریمه و العقوبه، فی



 

 
144 

اره 
شم

وم، 
ل د

سا
4

هار 
، ب

14
01

 

 . تفاوت حکم قصاص بین زن و مرد6-2
 ی حکم قصاص زندر تفاوت زن و مرد در قصاص نفس بین فقهای مذاهب اسالمی درباره

ی اند: گروهر وجود دارند و در این مورد، به دو گروه تقسیم شدهدر برابر مرد، اختالف نظ
هی ا گروشود؛ البته مشروط به رد فاضل دیه؛ اممعتقدند که مرد در برابر زن مقتول قصاص می

ررسی به به دیگر از فقها معتقدند که مرد بدون پرداخت رد فاضل دیه، باید قصاص شود. در ادام
 شود:میهر یك از این آرا پرداخته، 

 الف( دیدگاه فقهای جعفری
فقهای فقه جعفری در باب قصاص، قصاص زن و مرد را در دو مبحث )قصاص نفس و 

ك از ی احکام مربوط به هر یقصاص اعضا و جراحات( مورد بحث قرار داده و به بررسی ادله
ه وط بمشر اند. آنان در این موضوع که حکم قصاص مرد در برابر قتل عمدی زن،ها پرداختهآن

ی از پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است، با یکدیگر اتفاق نظر دارند و هیچ قول مخالف
 (.188: 42ایشان در این زمینه نقل نشده است)نجفی، جواهر الکالم، ج

صاص ند، قبنابراین کالم فقها بر این امر صراحت دارد که اگر مردی، زنی را به قتل برسا
اصل  مورد که اولیای زن نصف دیه مرد را به او بپردازند. همچنین درنشود؛ البته به شرط آمی

ما رد؛ اوجود تفاوت قصاص زن و مرد در اعضا وجراحات بین فقهای امامیه اتفاق نظر وجود دا
ل ائر قایالسر در حد برابری آن با یک دیگر اختالف نظر دارد و در بین فقها(؛ ابن ادریس حلی در

 باشد؛ یعنی اگر دیه عضو یا جراحت از یك سوم دیه کامل مردمیبه گذشتن از یك سوم 
 (.389 :2ائر، جگذشت، دیه زن نصف مرد خواهد بود)حلی، سر

 دیدگاه فقهای اهل سنت (ب
ای از جمهور فقهای مذاهب اهل سنت و جماعت، مخصوص فقهای حنفی و عده 

شود، بدون کشتن زن قصاص میفکران بر این عقیده اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل روشن
یدان، نند)زی او پرداخت کی قاتل را به خانوادهی مقتول مؤظف باشند نیمی از دیهکه خانوادهآن

 (.134: 3المفصل فی االحکام المرأۀ، ج
 اساس استدالل فقهای حنفی در موضوع یاد شده، عموم آیات قصاص است. 

 ِبالَنفس  َو َکَتْبنا َعَلْیِهم فیها َانَّ الَنْفَس 
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قها، شود. دلیل و مستند ادعای فو واجب کردیم برایشان که نفس در قبال نفس کشته می
قابل مس در اطالق آیه است، بدین بیان که این آیه مطلق است و هیچ قیدی در آیه نیامده  و نف

 شود، بدونتوان گفت که، مرد در مقابل زن قصاص مینفس آمده و با تمسک به اطالق آیه می
 پرداخت تفاضل دیه.

رده، ترین استدالل ایشان در آیه این است که، خداوند مساوات را در قصاص واجب کمهم
، زن ل عبدسپس مساواتی که معتبر است این است که؛ آزاد در برابر آزاد و عبد مساوی در مقاب
 واوات مسدر برابر زن و مناط استدالل  فقها در آیه کلمه )القصاص( است که از این کلمه، 

ا شود، اجماع فقهکند و این که مرد در مقابل زن قصاص میمماثلت در قتل را افاده می
 (.270: 6)زحیلی، الفقه االسالمی و ادلته، جاست

ن. مناط شته شدکواجب شده برایشان قصاص راجع به »َو ُکِتَب َعَلْیُکُم القصاُص ِفی القتلی و 
صاص را لمه قکقتلی( است. ایشان بر این عقیده است که این استدالل از دیدگاه ابو حنیفه کلمه)ال

 (.834: 5کند نه در غیر قاتل )زیدان، الخصص فی االحکام المرأه، جحصر در قاتل می

 حفظ مماثلت در اجرای قصاص 6-3
 الف ـ مما ثلت در بدن و اعضا 

اجرای ترین حکم، که در احکام قصاص موجود است، حفظ مماثلت در یکی از بر جسته
، بینی باشد؛ بدین بیان که جان در برابر جان، چشم در مقابل چشم، بینی در برابرقصاص می

 وگوش در مقابل گوش، دندان در مقابل دندان، است که این حکم هم در قصاص نفس جاری 
بختانه این حکم ساری است و هم در قصاص مادون نفس که قصاص اعضا و جوارح، که خوش

جود وهای آسمانی دیگری نیز برخوردار بوده، چنانچه این قانون در کتاب از قدامت زیادی
م در تما ماثلتداشته؛ از جمله، این قانون در تورات آمده که قرآن از آن خبر داده است که این م

ْفَس ِبالنَّ جهات در نظر گرفته شده است: و ْنَف یْ َعْیَن ِباْلَع َو الْ  ْفِس َکَتْبنا َعَلْیِهْم فیها َأنَّ النَّ
َ
ِن َو اأْل

نِّ َو اْلُجُروَح قِ  نَّ ِبالسِّ ُذِن َو السِّ
ُ
ُذَن ِباأْل

ُ
ْنِف َو اأْل

َ
َق ِبهِ  َفَمْن  صاٌص ِباأْل اَرٌة َلُه َو مَ َتَصدَّ ْن َلْم  َفُهَو َکفَّ

اِلُمون ُه َفُأولِئَك ُهُم الظَّ  (. 45.)ماۀیده/ َیْحُکْم ِبما َأْنَزَل اللَّ
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 یت اجتماعیب ـ حفظ مماثلت در موقع
یان ب باشد که باز هم این مطلب را قرآن همچنان مماثلت در برده و آزاد نیز مطرح می

 (.467: 2کند. )سید خمینی، تحریر الوسیله، جمی
ِذیَن آَمُنوْا ُکِتَب َعَلْیُکُم اْلِقَصاُص ِفی اْلَقتْ   َها الَّ نَثیْلَعْبُد ِباْلَعْبِد اْلُحرِّ َوابِ ْلُحرُّ اَلی َیا َأیُّ

ُ
 َواأل

َباٌع ِباْلَمْعُرو نَثی َفَمْن ُعِفَی َلُه ِمْن َأِخیِه. َشْیٌء َفاتِّ
ُ
ن رَّ َلْیِه ِبِإْح إِ َأَداء ِف َو ِباأل ُکْم َساٍن َذِلَك َتْخِفیٌف مِّ بِّ

ترین ر این آیه با الصراحت به مهمد( 178)بقره/ َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدی َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِلیٌم 
یک  کند. در انیجا خوب است بهحکم از احکام قصاص نفس که حفظ مماثلت باشد را بیان می

ه ، بلک: باید توجه داشت که اسالم طرفدار هر نوع قصاص نیستی قابل اهمیت اشاره کردنکته
رای بها قتل انجام شود یا قصاص و تالفی حد و مرزی دارد و چنین نیست که برای قتلی ده

ش از و پی جهت انتقام گرفته شود؛ چنان که در جاهلیتک قتل، از یک قبیله و فامیل بیتالفی ی
ز م است. اای از ملل مرسوافتاد و حتا هنوز هم در گوشه و کنار و میان پارهاسالم زیاد اتفاق می

 وشود خون مظلوم را نادیده گرفت و به اولیای مقتول گفت که حق دفاع سوی دیگر، نمی
ت آدم تن دسرید؛ زیرا این کار به معنای میدان دادن به جانیان و مفسدان و باز گذاشقصاص ندا

ان صاحب جویی و تشفی قلباعتنایی به حس انتقامگناهان و بیکشان و نیز پایمال کردن خون بی
در  خون است و این هر دو خطر ناک است؛ زیرا اولی موجب هرج و  مرج و نا امنی فراوان

ازش سی هم و دومی، نه تنها با نظام عادالنه سازگار نیست، با هیچ نظام عقالن شوداجتماع می
شود هر ندارد. پس این منطق که خون را باید با خون شست درست نیست. از سوی سوم؛ نمی

کس در برابر هر شخص قصاص نمود، بلکه قصاص در اسالم دارای ضوابط مالک، معیار، 
ت که فقهای اسالمی در اجرای حکم قصاص شرایط و مناط و شرایط کامال حساب شده اس

باشد. به ی آن مالک مماثلت و مساوات میهای دقیقی را بیان نموده است. از جملهمالک
 شود زن را درشود شخص آزاد را در برابر عبد و بنده قصاص کرد، یا نمیعنوان نمونه؛ نمی

ا در رن، خداوند مساوات و مماثلت مقابل مرد بدون پرداخت تفاضل دیه قصاص کرد. بنابرای
 (.356: 2قصاص واجب نموده)فاضل مقداد، کنز العرفان، ج
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 آثار و هدف اجرایی قصاص نفس   .7

 اثر اجتماعی قصاص نفس. 1-7

 الف( قصاص و تأمین عدالت کیفری
 یانی،گونه که قباًل گفته شد، یکی از اهداف اصلی شریعت اسالم و سایر شرایع وحهمان

ات دینی بنای تمامی قوانین و مقّررقسط و عدل در این جهان است و این هدف، زیر تأمین
زایی قوانین و مقررات ج .دیگر بوده استها با یک خصوص در مورد روابط اجتماعی انسانبه
ز اعنوان بخشی از شریعت اسالم نیز بر همین اساس تشریع گردیده است. از جمله یکی به

ی اسالمی از شریع و اثر قصاص در سیاست جنایی و کیفری در جامعهعلت اساسی و مهم ت
)زحیلی، الفقه دید فقهای اسالمی حفظ و صیانت از حق حیات در جامعه بشری است

 (.267: 6االسالمی و ادلته، ج 

 ب( قصاص، حفظ نظم و امنّیت اجتماعی 
اس دیدگاه از آنجا که حکم قصاص و آثاری که این حکم بر آن مبتنی است، بر اس

یین باشد، به همین دلیل قبل از تبخاص اسالم در مورد ارزش و اهمیت حیات انسانی می
 گاه و اثر قصاص نفس در حفظ نظم و امنیت اجتماعی، به دیدگاه اسالم در موردجای

 پردازیم.اهمّیت حیات انسان می
ده شسته ن گناهان دانتریمحروم کردن یک انسان زنده از حیات، بدون مجّوز شرعی از بزرگ 

ز رعی اشو با تعابیر بسیار شدیدی از آن نهی گردیده است و اگر شخصی دیگری را بدون دلیل 
های ید فقهای اسالم مجازات شدید و سختی را در نظر گرفته است. از دبین ببرد از دید آموزه

محرمات قرار  أساسالمی از بین بردن یک انسان بدون مجوز شرعی فعل حرامی است که در ر
 (.122دارد)ابن ابی جمهور، األ قطاب الفقهیه: 

 اثر فردی قصاص نفس  . 2-7

 الف ـ بازداری از قتل 
بدون شک یکی از اثر مهم اجرای حکم قصاص نفس، این است که اگر حکم قصاص با آن 

کند. ی بازدارندگی را در جامعه ایفا میخوبی جنبهشرایط اساسی که بیان شده اجرا شود، به
باشد؛ زیرا ویژه قتل عمد میگمان قصاص عامل مهم در بازداری مردم از ارتکاب جنایت بهبی
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گاهی انسان از کیفر که همراه با عدالت و برابری باشد، موجب می شود تا انسان خردمند به آ
ی قتل نفس و قطع اعضای خویش را فراهم دست خود خویشتن را به هالکت نیفگند و زمینه

رد. به همین اساس در اجرای قصاص، علنی بودن جعل و تشریع شده است تا خردمندان با نیاو
تواند این گونه دیدن مجازات و کیفر ارتکاب جنایات بدانند که هر گونه ارتکاب عمل جنایی می

 (.536: 2قصاص را به همراه داشته باشد)عبد القادر، عوده التشریع الجنایی، ج
ا ایت ری بازدارندگی از جرم و جنر اجرای قصاص این است که جنبهترین اثبنابراین، مهم

آید، اجرای ها مخصوصا قتل که در جامعه به وجود میتواند بسیاری از خودسریدارد که می
 (.508: 2ها جلو گیری نماید)خمینی، تحریر الوسیله،جعلنی حکم قصاص از آن

 ب ـ تقوا، اصالح و تربیت
باشد که یممراتبی از تقوا و اصالح از دیگر آثار و هدف تشریع قصاص یابی به مرتبه یا دست

نانکه شد، چتواند این تقوا به معنای تقوای مطلق و اصطالحی بادر آیه بیان شده است. البته می
ای برای تقوای تواند به معنای لغوی با شد.  به این معنا که اجرای حکم قصاص زمینهمی

گاه های دستور شرو آنان را نسبت به علل اثر و اهداف احکام و آموزهآورد خردمندان فراهم می ع آ
جود نگرد که در متعلقات احکام وی مصلحت و منفعتی میسازد. به نواهی خداوند به دیدهمی

ز ها و پرهیز ا، تقوا از پستیرسد که تقوا در آیه(. البته به نظر می7: 42دارد)نجفی، جواهر، ج
ی همرحل ی و عقالیی مراد و منظور است. به این معنا که تشریع قانون قصاص وهای عقالنپلیدی

 اجرای حکم قصاص هشدار باشی به خردمندان جامعه است، که مواظب اعمال و رفتار خویش
رتکاب از ا ی اصالحی و تربیتی را دارد، تا افرادتوان گفت قانون قصاص یک نوع جنبۀباشد که می

ه دانند کات، بجنحه و جنایی پرهیز کنند، با دیدن مجازات و کیفر ارتکاب جنای ها و نابهنجاریبزه
صاص قفتار تواند این گونه قصاص را به همراه داشته باشد، تا گرهر گونه ارتکاب عمل جنایی می

 (.545نگردند و عضو جان خویش را از دست ندهند)لنگرودی، ترمینولوژی حقوق: 

 (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) پیشگیری از انتقام فردیج ـ 
بدون تردید جرایم علیه اشخاص، اعم از قتل، قطع عضو و ضرب و جرح، احساسات و 

ها را به مقابله و برخورد با جانی وادار کند و آندار میعلیه یا اولیای او را جریحه عواطف مجنی
ها و امیال و منافی با خواسته ای است که در مقابل هر عملی کهنماید. طبیعت انسان به گونهمی
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دهد و این بخش از طبیعت انسانی که اصطالح، العمل نشان میمنافع او باشد، از خود عکس
تواند شود، در عین حال که ضامن بقا و استمرار حیات انسان است، میی غضبّیه نامیده میقوه

عه به دنبال داشته باشد. به در صورت طغیان و سرکشی، آثار و نتایج سوئی را برای فرد و جام
های تربیتی اسالم، کنترل و تعدیل این قّوه و قراردادن آن در همین دلیل، یکی از برنامه

شود. براین ی عقل و شرع است که در این صورت اصطالحًا به آن شجاعت اطالق میمحدوده
لیای او که این عمل را علیه یا اوُافتد، مجنیاساس، وقتی یکی از جرایم علیه اشخاص اتفاق می

هر صورت  خواهند که بهخیزند و میدانند، به مقابله بر مییک تهدید جّدی علیه منافع خود می
 (.212)بالغی، عدالت و قضا در اسالم: دانندآن را پاسخ دهند و این را حّق خود می

ر و ه صبصیه بعلیه یا اولیای او از برخورد متقابل باجانی و صرفًا تومحروم نمودن مجنی
ای از آن به شریعت عیسوی نسبت داده شده است، چیزی جز سرپوش گذشت که نمونه

عی ها از یک حق طبیها و محروم نمودن آنی آندار شده گذاشتن ظاهری بر احساسات جریحه
 (.123: 1ابو زید، احکام الجنایی علی النفس و مادونها، جنیست)

جویانه انتقام و مرز احساساتحّد ها در اشباع نمودن بیانسانالبته این به معنای آزاد گذاشتن 
ولی را ه معقای حساب شده راگذار باید به گونهنیست، بلکه بدین معنا است که شرع اسالم و قانون

حروم گونه که مها ارائه نماید. همانبرای خاموش نمودن این احساسات یا اعمال نمودن منطقی آن
ظم نود و شجویانه منجر ال حق انتقام، ممکن است به طغیان احساسات انتقامنمودن افراد از اعم

 ل خواهددنبا ها در اعمال این حق نیز همین نتیجه را بهاجتماعی را مختل نماید، آزاد گذاشتن آن
ی حفظ جتماعاای را باید انتخاب کرد که در عین حال که نظم و امنیت داشت. بنابراین، راه میانه

 (.225: 15حقوق افراد نیز رعایت گردد)عاملی، مسالک االفهام، جشود می
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 گیرینتیجه
 تواند فهرست نمود:صورت زیر مینتایج تحقیق حاصل را به

زات و مجا پیدایش انسان هنجارشکنی، جرم و به دنبال آن کیفرکه از آغاز با توجه به این .1
 زادهی و مجازات بزهکارپدید آمد، واکنش جامعه در برابر رفتار ضد اجتماعی، ج

 ها قصاص قاتل و جانی است؛باشد. یکی از این مجازاتمی
و  قصاص قانون الهی است که از سوی خداوند حکیم و آشنا به حقیقت انسان و مصالح .2

مفاسد واقعی تأثیرگذار در تکامل انسان وضع شده است، قانون قصاص اختصاص به 
 فطرت انسانی است. گذشت زمان و پشرفتزمان و مکان خاصی ندارد؛ چون مبتنی بر 

أثر تکاهد و هیچ تدبیر دیگر علم و دانش از اعتبار قانونی و تحصیل اصالحی آن نمی
 اصالحی قصاص را نخواهد داشت؛

 هدف و اثری عملی قصاص در اسالم، پاسداری از کل حیات انسانی، برپایی عدالت، .3
اگر  کالم اجرای فرمان الهی است. امنیت اجتماعی، التیام روحی اولیای دم و در یک

کند. قصاص از یک سو خوبی اجرا شود سعادت دنیوی و اخروی بشر را تأمین میبه
ی ادآوریای بازدارندگی دارد و ضامن حیات قاتالن و مجرمان باالقوه است، چرا که جنبه

کشی دمی آآثار اجرای حکم قصاص تا حدود زیادی مجرمان با القوه را از فکر و اندیشه
 کند؛ دور می

 ای« ونولکم فی القصاص حیاۀ یا اولی االلباب لعلکم تتق»فرماید: خداوند در قرآن می .4
 صاحبان خرد، برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، شاید شما تقو پیشه کنید؛

محاکمه، به اسالم قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. قصاص را از رفتاری بی .5
 ه عملیبقاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتار غیر حقوقی و فقهی، ی حوزه

 ود تاتبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست باید دادگاهی تشکیل ش
ام انتق هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سوی دیگر آن را از صورت

 داد؛ نا بسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان خارج ساخت و به وضع حقوقی
مند و عادالنه طراحی کرد و اجرای آن را به حدود شرایطی اسالم قصاص را کامال قانون .6

ی پدری و منوط کرده است. برابری در دین، آزادی و برده، تساوی در جنسیت، فقدان رابطه
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مقتول و شرایط اجرای دیگری که کتب  فرزندی، بلوغ عقل، اختیار و محقون الدم بودن
فقهی حنفی و جعفری بیان شده، از شرایط اجری قصاص نفس است که با فراهم بودن این 

 شود و تعدی از آن موجب کیفر است؛شرایط حکم قصاص استیفا می
 وعفو  الناس آن، نه تنها قابلقصاص یک مجازات الزامی نیست و بلکه بنا به طبیعت حق .7

کید فراوان نیز شده است؛مصالحه می  باشد بلکه بر آن تأ
 حاکم توانند این مجازات را با اذن ولی امر یاقصاص حق الناس است که صاحبان حق می .8

م م ملزاسالمی اجرا کنند؛ اما باید توجه داشت که قصاص حکم الزامی نیست و اولیای د
 نا بهته باشد، بلکه بکار را قصاص کنند و جایگزینی نداشطور حتم، جنایتنیست که به

توانند باشد؛ یعنی با رضایت قاتل میطبیعت حق الناس بودن آن، قابل عفو و مصالحه می
ولیای ااسالم  یند وتر از آن مصالحه نمای دیه یا کماز او دیه بگیرد یا در برابر وجه به اندازه

 تشویق فرموده است. دم را بر عفو و مصالحه
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 ی شرایط قصاص اعضاء از دیدگاه فقه جعفری و حنفیمطالعه

 1نادر یوسفی

 چکیده
ی پژوهشی، شرایط قصاص اعضا از منظر فقه جعفری و حنفی مورد بررسی در این مقاله

علیه وارد نموده اند. لذا در اخذ قصاص، آن ضرر و خساراتی را که جانی به مجنیقرار داده شده
نماید. بنابراین، قصاص در علیه، همان ضرر  و خساراتی را به جانی وارد میباشد، مجنی

، استی ادیان آسمانی و غیر آسمانی قرار داشتههای دور و نزدیک مورد توجه همهزمان
قرآنکریم در آیات متعدد به احکام فصاص پرداخته و اجرای قصاص را یک امر خطیر و اساسی 

تلقی نموده است. بنابراین، در اسالم قصاص اهداف ذیل را دنبال ی انسانی برای حیات جامعه
گیری از انتقام فردی. قصاص اعضا نماید؛ حفظ نظم جامعه، تأمین عدالت اجتماعی و پیشمی

ی تکلیف ی شرایط عامهباشد: نوع اول شرایط عمومی قصاص بر عالوهدارای دو نوع شرایط می
ر کلی اتحاد نظر دارند؛ اما در برخی از مسائل جزئی طوعلمای امامیه با علمای حنفی به

جمله مساوی بودن مقتول با قاتل از حیث دین، بنا بر نظر شود. از میاختالف دیدگاه دیده 
طور مطلق شرط فقهای امامیه، اما بنا بر نظر فقهای حنفی، دین در میان قاتل و مقتول به

شود. شرط دیگری، نبودن کفار حربی قصاص نمی باشد، بلکه قاتل مسلمان تنها در برابرنمی
اند؛ در قاتل، پدر مقتول است؛ علمای امامیه سرایت دادن حکم را پدر و جّد پدری اکتفا نموده

چنین بنا بر نظر اند. همحالی فقهایی حنفی این حکم را به مادر و جّدات مادری نیز سرایت داده
شود؛ اما بنا بر نظر فقهای حنفی، قاتل ل آزاد قصاص میفقهایی امامیه، قاتل آزاد در برابر مقتو

شود. نوع دوم از شرایط قصاص اعضاء، ی مسلمان نیز قصاص میمسلمان آزاد در برابر قتل برده
چنین اختالف نظر و اتفاق دیدگاه میان باشد؛ در شرایط اختصاصی، همشرایط اختصاصی می

دیدگاه میان علمای دو مذهب این است که در شود؛ اتفاق فقهایی جعفری و حنفی دیده می

                                                             
 شناسیی حقوق جزا و جرمآموخته. دانش 1
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شود دیگر باشد، پس به جای چشم راست، چشم چپ را نمیقصاص، هر دو عضو مماثل هم
چنین در قصاص اعضا، عذر وجود نداشته باشد، بنا بر عذر، تبدیل به دیه قلع نمود، هم

ماثلت را شرط شود؛ اما جهت اختالفی؛ از دیدگاه فقهای حنفی، اتحاد در جنس و ممی
دانند. از این جهت قصاص میان مرد و زن وجود ندارد بلکه دیه ثابت است و دیگر این می

 ی مرد است. ی زن نصف دیهطور مطلق دیهبه
و  شرایط، قصاص، فقه، انواع ضرب و جرح، مفاهیم مشابه، اهداف قصاصگان: کلید واژ

 مستندات قصاص.

 مقدمه 
ول به اپنچ موضوع را به بحث و بررسی قرار بدهد. پس موضوع این مقاله در صدد است، که 

غت لی فقه از حیث ی شرایط، قصاص و واژهشود؛ همانند واژههای عناوین مقاله پرداخته میواژه
شود تا روشن وجو قرار داده میالی کتب لغت و کتب فقهی مورد جستو اصطالح فقها در البه

شدن مفاهیم، ام موضوعات است. از طرف دیگر، رو شنگردد که قلمرو بحث این تحقیق کد
 د غیرآوری نماید و از مواکنند تا مواد مرتبط با موضوع تحقیق را جمعپژوهشگر را کمک می

 . ل آیدضروری و غیر مرتبط با موضوعی تحقیق ابا ورزد، تا از بحث غیر مربط جلوگیری به عم
 قصاص و اهداف قصاص را مورد بحث و ی تاریخیموضوع دوم و سوم این مقاله، سابقه

 در« قصاص»دهد. چنانچه که به اهداف قصاص پرداخته خواهد شد، اهداف بررسی قرار می
دی ام فراسالم عبارت از؛ تأمین عدالت کیفری، حفظ نظم و امنیت اجتماع و پیشگیری از انتق

د ی که مجرم همانناونهنوعی مقابله به مثل با جنایتکار است به گ« قصاص»باشد. در واقع می
 شود.خسارتی وارد کرده مجازات می

ی قصاص در این شود؛ ادلهموضوع چهارم این مقاله به مستندات قصاص پرداخته می
رایط شه به شود و موضوع پنجم این مقالتحقیق، آیات، روایات و اجماع فقها به بررسی گرفته می

 شود.میاعضا پرداخته  عمومی و شرایط اختصاصی قصاص
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یف واژه1  ها. تعر
به  حقیق،هایی عناوین تی واژهدر  بخش مفاهیم از تحقیق معموال تعریف و نظریات در باره

ز یق، اشود. بنابراین، در این قسمت از تحقیق، مفاهیم عنوان تحقبحث و ارزیابی گرفته می
 گیرد.حیث لغت و اصطالح مورد مطالعه قرار می

یف شرایط1-1  . تعر
و شرط در « (14، ص6، چ4ش: ج1371)قرشیشرایط جمع شرط است»بر نظر برخی بنا 

 هط کنندکار شر مقصود از الزام« باشد.الزام و التزام چیزی در بیع و غیر بیع می»لغت به معنای: 
 (329، ص3، چ7ق: ج1414)ابن منظورباشدمیو مقصود از التزام مشروط علیه 

ود آن آید؛ اما از وجن، عدم چیزی دیگری الزم میاز عدم آ» معنای دوم شرط این است: 
 الزم ؛ مانند وضو داشتن در نماز؛ زیرا از عدم وضو، عدم نماز«آید.وجود دیگر الزم نمی

طق و آید؛ اما شرط در اصطالح از لحاظ منآید؛ اما از وجود وضو، وجود نماز الزم نمیمی
 «)کندصی بین دو شی ایجاد میبه معنای چیزی است که ارتباط و پیوند خا»فلسفه: 
 هر امری که وجود آن برای»و شرط در علم اصول به معنای:  .(55، ص6ش: ج1375انصاری

که در تحقق امر دیگری الزم است و در اصطالح فقه به معنای مطلق تعهد است؛ اعم از این
 (. 2256، ص3ش: ج1378جعفری لنگرودیضمن عقد باشد یا مستقل از عقد)

آور مالزا طور مطلق تعهد قابل تأمل است؛ زیرا برخی تعهد ضمن عقد راای شرط بهالبته معن
 دانند.می

یف قید2-1  . تعر
دهد. ی آن میکند و توضیحی در بارهی است که به مفهوم" فعل" چیزی اضافه میقید: واژها

 .www.mqorbani6.blogfa.com) کند )عبارت فعل را به مفهوم جدیدی وابسته و مقید می
1399/10/5.    

 . فرق میان شرط و جزء3-1
اند به مقدمات داخلیه و خارجیه، مقدمات داخلیه به علما مقدمات واجبات را تقسیم نموده

شوند؛ مانند: اجزای نماز)تکبیرت االحرام، قرائت، رکوع و سجود...( اما اجزای واجب گفته می
شوند؛ مانند: )طهارت، رو به نامیده میمقدمات خارجیه که خارج از اجزای نماز است، شرط 
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است؛ اما شرط آن آن آمدهطاهر و...( به عبارت دیگر جزء آن است که مأموربه روی قبله، لباس
است که مأموربه روی آن نیامده است بلکه مأموربه تقید دارد به آن مقدمات خارجیه 

((www.baharsoud.ir,www.wikifeqh.ir,lib.esha.ir. 1399/10/5 

یف قصاص   4-1  . تعر
، َیُقصُّ »یقصاص در لغت اسم مصدر از ریشه یزی گیری نمودن اثر چبه معنای پی« َقَصّ

» کند:العرب نیز معنای قصاص را چنین ذکر می(. لسان275ص ،9ج ق: 1402است)مصطفوی
 (. 190، ص3، چ11ق: ج1414شیئًا بعد شیٍئ)ابن منظور َأثره تتّبعت ِإذا الشیء َقَصْصت

یِه؛ اِلُختِ   قاَلت َو »ی: آیه چونهم است؛ ی قصاص آمدهریشه نیز کریم قرآن آیات در ِه ُقصِّ
 («.  11مادر موسی به خواهرش گفت دنبال موسی برو)قصص/

ا َعَلي آثاِرِهما َقَصصًا؛ جست»ی دیگر: آیه و  رفتندگوجو کنان رّد پای خود را َفارَتدِّ
. لذا توان گفت قصاص در لغت به معنای اقتضاء األثر استیبنابراین، م(«. 64برگشتند)کهف/ 

ا رقدم او  دم بهقپشت سر او رفتن و  گوید: ُقصَّ اثره؛ یعنی َتِبَع اثره: یعنی پیروی کردن وعرب می
ا و ی جنایت کننده رگیرد اثر و دنبالهکند و میتعقیب کردن و گویا شخص قصاص کننده پیروی می

 (. 425، ص2دهد)خراسانی: جچنین انجام میعلیه هماو انجام داده، مجنیمثل همان کار را که 
ه ای که قصاص کنندگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونهو در اصطالح؛ پی

ر یفاء اثنا استهوالمراد به »همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید: 
ی، ه )نجفقطع أو ضرب أو جرح، فکأن المتقص یتبع أثر الجانی، فیفعل مثلالجنایة من قتل أو 

 .( «.7، ص 42جواهرالکالم، ج 
کـار هماننـد کـاری کـه انجـام داده جنایت» که به سخن دیگر، قصاص عبارت است از این

  است، مجازات گردد و قصاص کننده عین آن عمل جنایت را نسبت به او انجام دهد.
 ت قتل، قطع عضو، ضرب و جرم عمدی است؛ یعنی اگر کشته است او راو قصاص، مجازا

ی قصاص علیه مطالبهبکشند و اگر قطع عضو کرده، عضو او را قطع کنند. در صورت که مجنی
ر شد، دتواند که جنایت عمدی باشد و جانی عمدًا جرح، ضرب و قطع عضو را انجام داده بامی

ه و خطًأ صورت گرفته باشد در این صورت تبدیل ب صورت که قطع عضو، ضرب و جرح سهواً 
 شود و قصاص ثابت نخواهد شد.دیه می
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اگر کسی را که قتلی مرتکب شده یا  گویند.مقابله به مثل در جنایات عمدی را قصاص می
جراحتا به شخصی وارد کرده است، بکشند یا همان جراحت را به او وارد کنند، او را قصاص 

گویند و حقوقی، به فردی که جنایت را انجام داده است، جانی می فقهی هایدر کتاب اند.کرده
مؤسسه دایرة المعارف فقه نامند)علیه میو آن را که مورد جنایت قرار گرفته است، َمْجنٌیّ 

علیه، صاص مجازاتی است که آنچه را جانی بر مجنی. بنابراین، ق(597، ص6اسالمی: ج
 علیه، مثل آن را بر جانی وارد نماید. باعلم و عمد و از حیث عدوانی وارد نموده است، مجنی

یف فقه5-1  . تعر
 های مخفی نیزدانستن و فهمیدن است، به معنای درک کردن چیز»فقه در لغت، به معنای: 

 راغب«.  .(76، ص1ق: ج1423المعارف الفقه االسالمیرةدائ)شاهرودی، موسسه است.آمده 
عنای ماست. فقه به مفردات، آن را پی بردن از معلومات حاضر به معلومات غایب معنا کرده

ق هم دقیفهم و ادراک و دانش، علم به چیزی، درک و فهم آن چیز، دانستن، فهمیدن، ف»مطلق: 
ل منظور و هدف گوینده، فهم دقیق مسائ چیزی؛ درک اشیای مخفی، فهم اشیای دقیق، درک
 .(56ششم، صش: چ1374مشکنینظری، جودت ذهن و سرعت انتقال بکار رفته است)

ی است؛ برای فقه و مشتقات آن، همین معانی لغوی اراده شدهدر قرآن کریم نیز از کلمه 
ُح َو ِإن ِمن شی»شود: ی ذیل پرداخته میمثال به ذکر آیه َتفَقُهوَن الَ َلِکن  ِه َو ِبَحمِد  ٍء ِإاّل ُیَسِبّ

نان را آسبیح گوید؛ ولی شما تَتسِبَحُهم؛ و هیچ چیزی نیست مگر آن که شاکرانه او را تسبیح می
 (. 44یابید)إسراء/ در نمی

از  ی آن احکام شرعی فرعی،روشی که به وسیله»تعریف فقه در اصطالح عبارت است از: 
رآن تر فقهای شیعه؛ )قی تفصیلی از نظر بیشادله«. شود.ی تفصیلی به دست آورده میادله

 کریم، سنت، اجماع و عقل است(.
به  فت شخص؛ معر«النفس مالها و ماعلیهامعرفة»تعریف فقه از دیدگاه امام ابوحنیفه)ره(: 

 «.آنچه که برایش جایز و آنچه که بر او نا جایز است
شود. این خالقی و احکام عملی میتعریف فوق عام است که شامل احکام اعتقادی، ا

است؛ زیرا در آن زمان علم فقه مانند عصر بهترین تعریف بوده )ره(تعریف در زمان امام ابوحنیفه
حاضر مستقل نبوده، بعدها علوم شرعی به چند دسته تقسیم شد، مانند؛ علم توحید، علم 

اما فقه که در حال حاضر  اخالق مانند زهد و صبر و رضا و حضور قلب در نماز و امثال آن؛

http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
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باشد که شخص مکلف، به انجام دادن و معروف است، عبارت از شناخت احکام عملی می
نقل نموده است،  )ره(ترک آن است، به همین جهت، علمای احناف در تعریفی که امام ابوحنیفه

 ( «.20، ص1اند)وهبة الزحیلی: جی عمل را اضافه نمودهکلمه

 و جنایات بر اعضاء. انواع قتل نفس 6-1
تلی عمد و خطای محض؛ اما قتل عمد به قهشود؛ قتل عمد، شبیقتل بر سه نوع تقسیم می

شود، تحقق ی کاری که نوعًا به مثل او کشته میشود که به قصد قتل به وسیلهگفته می
که بل کشد اگرچه قصد قتل نکرده باشد،چنین است به قصد فعلی که نوعًا میکند و همپیدامی

حقق تشود به رجاء کند به کاری که غالبًا به آن کشته نمیظاهر این است که عمد تحقق پیدا می
 قتل.

ه ی کشتقتل شبیه عمد آن است که قصدًا فعلی را انجام دهد، که غالبًا با آن فعل، شخص
تل د، پس قن بزنکه او را جهت تأدیب با تازیانه و مانند آشود و قتل او را قصد نکند، کما ایننمی

 اتفاق افتد.
ل و شود، آن است که فعی در آن نیست تعبیر میخطای محض که از آن به خطایی که شبهه

به  د. پسچنین قتل را قصد ننماید؛ مانند کسی که شکاری را رمی نماید یا سنگی را بیندازهم
پس به  زند.بتیر  انسانی بخورد و او را بکشد و از این قبیل است جایی که انسان مهدورالدمی را

اری انسانی دیگر بخورد و او را به قتل برساند. این سه قسم، در جنایات بر اعضا هم ج
ها خطای محض ها شبه عمد و بعضی آنها عمد و بعضی آنباشند؛ پس بعضی آنمی
 (.351-349، ص4ش، ج1375الله خمینیروحباشد)می

یخی قصاص2  . سیر تار
زگری و از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوجرمی است که  اولینقتل نفس 

است)سوره است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بودهخودمحوری انسان حاکی
 (.32و  27مائده/

عنوان یک تهدید جّدی برای بنابراین، اگر از ابتدای حیات انسان قتل، ضرب و جرح به
کنیم که انسان از ابتدا دفاع از خود را یک حق دانسته و در حساب آمده، باید قبول زندگی بشر به

ها در برابر این جرم العمل انساناست، عکسالعملی نشان دادهمقابل این تهدید از خود عکس
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گاهی، فرهنگ و رشد عقالنی آندر همه ها متفاوت و متغّیر ی ادوار تاریخ متناسب با سطح آ
صورت طبیعی العملی باشد که بهله به مثل اولین عکسرسد مقاببوده است؛ ولی به نظر می

تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در  ها واقع شده است با اینمورد توجه انسان
ی قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی، ی روم و در مجموعهالواح دوازدگانه

و در اسالم هم اصل قصاص با شرایطی مورد قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است 
پذیرش قرار گرفته است. در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارند که ناظر به اصل قصاص 

ی اول این آیات به اصل مقابله به مثل هستند که دسته باشند، البته این آیات دو دستهمی
ی قصاص پرداخته و ود مسألهی دوم آیاتی که مستقال به خصورت کلی داللت دارند و دستهبه

 (. 28ش:1380شود)خسروشاهی، مربوط می
 ست کهها در تضاد و تعارض ابدون شک برخی از اعمال آن چنان با مصالح و منافع انسان

های زادیآها را مجرمانه و بر خالف حقوق و تواند آن اعمال را نادیده بگیرد و آنکس نمیهیچ
ب و نامند که قتل، ضرع جرایم را در اصطالح، جرایم طبیعی میاین نوفردی و اجتماعی نداند. 

ی ذیل چنین در قرآن کریم در آیه )ج(شوند. خداوندجرح از این نوع جرایم محسوب می
َعت َلُه َنفُسُه َقتَل َأِخیِه َفَقَتَلُه َفَأصَبَح ِمَن » فرماید: می م، او را نفس سرکش، کم ک الَخاِسِریَن؛َفَطوَّ

 (« 30برادرش ترغیب کرد)سرانجام( او را کشت و از زیانکاران شد)مائده/به کشتن 
 که حکم قصاص صرفاً  شویم،ها و ادیان قبل از اسالم متوجه میبا بررسی سایر ملت

 ه حکممختص به دین اسالم نیست بلکه سایر ادیان و ملل نیز در احکام کیفری خود، قائل ب
چنان در کردند. همکم قصاص را در میان خود اجرا میاند؛ مانند ملت یهود که حقصاص بوده
 آمده و یکم و بیست و دوم از سفر خروج و فصل سی و پنجم از سفر عدد از تورات فصل بیست

 و قرآنکریم آن را چنین حکایت کرده است:
تلش قرابر ما در تورات علیه یهودیان در باب قصاص حکم کردیم به این که جان قاتل در ب» 

بریده  ری کهجانی در برابر چشمی که از دیگری کور کرده و بینی جانی در برابر بینی دیگ و چشم
ص آورند و قصاشده، گرفته شود و هر جراحتی که جانی بر دیگران وارد آورده بر او وارد می

که آسیب دیده تصدق و احسان کند. پس اگر کسی تصدق کند و قصاص گیرند، مگر آنمی
نازل  (ج)شود و کسی که حکم نکند بدانچه خداوندي گناهان او مییکش کفارهنگیرد، این عمل ن

 («. 45فکرانش از ظالمانند)مائده/ کرده است، او و هم
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ی قصاص و قبل از آن، عرب به قصاص و حکم اعدام قاتل، معتقد در عصر نزول آیه
ها بستگی و ضعف آنها حد و مرز نداشت، بلکه به نیرومندی قبائل اند، لکن قصاص آنبوده

 بود، شد یک مرد در مقابل یک مرد و یک زن در مقابل یک زن که کشتهاند، چه بسا میداشته
یک  شد. در مقابلشد که در برابر کشتن یک مرد، ده مرد کشته میشد و چه بسا میقصاص می

ی قاتل، رسید و در برابر مرئوس یک قبیله، رئیس یک قبیلهبرده، شخصی آزادی به قتل می
ود خاطر یک قتل، به کلی نابی دیگر را به شد که یک قبیله، قبیلهشد و بسا میقصاص می

 بردند.اند و از بین میهکردمی
حیات  جه بهعنوان آخرین دین آسمانی که در عین تودر میان ملل و ادیان الهی دین اسالم به

رار قمعنوی او را نیز مورد توجه چنین رشد ماّدی انسان، دیگر ابعاد وجودی انسان و هم
کلی لغو کند، لذا اسالم نه حکم قصاص را بهترین راه را پیشنهاد میاست، عادالنهداده

است و نه بدون حد و مرزی قصاص را مشروعیت بخشید بلکه در اجرای قصاص نموده
صاحب  رو اسالم هرچند حکم قصاص را اثبات نمود، لکناست. از اینی وضع نمودهضابطه

ر ددیه  است، میان اجرای قصاص و یا عفو کردن و یا اخذ نمودنخون و متضرر را مخّیر نموده
 (.42مقابل ضرب، جرح و قتل)شورا/

است و فرموده؛ چنین دین اسالم در قصاص، رعایت معادله میان قاتل و مقتول را نمودههم
و مسلمان در مقابل مسلمان قصاص  آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده، زن در مقابل زن

(. بنابراین تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک 178خواهد گردید)بقره/ 
ریزی، افراط و تفریط، آن هم در عصری که به نظام کیفری عادالنه و به دور از  هرگونه خون

رفت، بوده است. گرحمانه صورت میدرپی بیریزی پیخاطر کشتن یک نفر، جنگ و خون
هد که اصل اجرای قصاص قبل از میالد حضرت بنابراین، مسیر تاریخی قصاص نشان می

چنین وجود داشته، دین مبین اسالم آمده است، اجرای قصاص را گذشته هممسیح در ملل
است، لذا بعد از نزول مند ساخته است و برای اجرای آن شرایط و قواعدی وضع نمودهضابطه

الشأن مذاهب اسالمی از اوایل قرن دوم هجری تأسیس و بعد از رحلت پیامبر عظیم قرآنکریم
شود و از آن زمان تا به حال فقهاء و علماء در مورد اجرای قصاص و شرایط آن مباحث می

قصاص از اوایل قرن دوم و سوم هـ  ق  چنین که در فوق اشاره گردید،اند، هممفصل را انجام داده
اند و علوم فقهی به وجود آمده است. از طرف دیگر قصاص می تأسیس گردیدهکه مذاهب اسال
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شود. بنابراین از زمان پیدایش علوم فقه، باشد و در علوم فقه بحث میاز جمله امور فقهی می
 الی کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است.قصاص و شرایط آن نیز در البه

 . اهداف قصاص3
بارت است از؛ تأمین عدالت کیفری، حفظ نظم و امنیت در اسالم ع« قصاص»اهداف 

کار ا جنایتنوعی مقابله به مثل ب« قصاص»باشد. در واقع اجتماع و پیشگیری از انتقام فردی می
« قصاص»شود. از این رو ای که مجرم همانند خسارتی وارد کرده مجازات میاست به گونه

 م فردیامنیت جانی و موجب پیشگیری از انتقای عالوه بر اجرای عدالت کیفری، تأمین کننده
پاسخی منطقی است به یک احساس طبیعی انسانی و در واقع کنترل « قصاص»است. لذا 

 ی آن است.کننده

 . تأمین عدالت کیفری1-3
ترین اهداف اصلی شریعت اسالم و سایر شرایع دانیم یکی از مهمهمان گونه که می

ینی رات دن جهان است و این هدف زیربنای تمام قوانین و مقروحیانی، تأمین قسط و عدل در ای
صل اها با یک دیگر بوده است. از دیدگاه اسالم به خصوص در مورد روابط اجتماعی انسان

وی کامل و رعایت تسا عنوان یک اصل اوّلی در برخورد با مجرمین پذیرفته شدهمقابله به مثل، به
رار قعنوان یک حق، مورد قبول د، جرح و قطع اعضا بهبین جرم و مجازات در جرایم قتل عم

که  ترین مفهومی استترین و ابتداییاست و این تساوی و تشابه بین جرم ومجازات، سادهگرفته 
 شود. از عدالت کیفری استفاده می

شود، این مجازات نوعی مقابله به مثل با استفاده می« قصاص»همان گونه که از مفهوم  
ای که اوال؛ خود او مجازات شود نه دیگران. ثانیًا: مجازات او دقیقًا است، به گونه کارجنایت

است. این نوع برخورد با جرایم، علیه وارد نمودهمساوی و همانند خسارتی باشد که به مجنی
ها، حرکتی بود که اسالم برای تحقق عدالت کیفری و جلوگیری از علیه تمامیت جسمانی انسان

عدالتی و تبعیض در اجرای مجازات آغاز نمود. اسالم در برابر بر خوردهای ناعادالنه یهرگونه ب
حکم قصاص کشتگان »فرماید: که در عرب جاهلیت برای مجازات قاتل وجود داشت، می

چنین مقّرر گشت: مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده در مقابل بنده و زن در مقابل زن  قصاص 
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است: مرد در ی فوق، دستور قصاص چنین مقرر گشتهبنا بر دستور آیه(« 178شود)بقره/ می
 شوند.مقابل مرد و زن در مقابل زن و برده در مقابل برده، قصاص می

 .  حفظ نظم و امنیت اجتماعی2-3
بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی، امنیت جانی اعضای یک جامعه است، به 

شود و های اجتماعی میها و فعالیتامنیتی مانع تمام پیشرفتی که عدم وجود چنین اگونه
توان پیدا ی را نمیسازد و به همین دلیل هیچ جامعهحیات جامعه را با مشکل جّدی رو به رو می

جود ون به آتفاوت باشد، قوانین و مقرراتی را برای مقابله با ی قتل بیکرد که نسبت به پدیده
وه را تر مجرمین بالقتواند بهتر و بیشدر این است که چه مجازاتی مینیاروده باشند؛ ولی سخن 

اند، رفتهگاز ارتکاب قتل باز دارد؟ آیا مجازات که امروزه تمام کشورها مجازات حبس در نظر 
هت به ج تواند انسانی را که قصد ارتکاب قتل دارد، از عمل خود منصرف نماید. خصوصًا کهمی

کنند ال میزا بودن محیط، زندان رفتن را استقبها و جرماه نسبی زندانوضعیت بد اقتصادی و رف
ظ حف« اصقص»گوید؛ بهترین بازدارندگی برای ایجاد امنیت در جامعه یا آن گونه که اسالم می

ی شما برا»فرماید: است. قرآن کریم میها معرفی شدهها  و محفوظ ماندن خون آنحیات انسان
 («. 179صاحبان عقل و اندیشه)بقره/  در قصاص حیات است، ای

این  ی حفظ حیات انسانی در اثر تشریع و اجرایی فوق به مسألهمفسرین در تفسیر آیه 
 دانند. این هدف در دورا همین امر می« قصاص»اند و هدف اصلی حکم قصاص اشاره کرده

 قسمت قابل بررسی است:
 ی قصاص در اجرای اینخشی از فلسهطور قطع، ببه« قصاص»الف( حیات ناشی از اجرای

حکم در جامعه پدیدار خواهد شد. اجرای قصاص نسبت به شخص قاتل گرچه موجب سلب 
وع ق مشرحهایی از عذاب اخروی تسلیم شدن در برابر حیات دنیوی او خواهد شد؛ اّما تنها راه

 البته اجرای اص نماید.اولیای دم است، تا اگر بخواهند او را عفو کنند و اگر بخواهند او را قص
ذاب عتواند سبب حیات مطلوب و پسندیده در آخرت شود و او را از به قاتل نیز می« قصاص»

های دیگر موجب حفظ حیات انسان« قصاص»چنین اجرای دردناک آخرت رهایی دهد. هم
 (319، ص2ق: چاپ اول،ج1403)طبرسی، خواهد شده

ها از أثیر یک قانون جزایی، باز داشتن انسانترین تب( حیات ناشی از تشریع قصاص: مهم
ارتکاب جرم است و بهترین قانون در این زمینه، قانونی است که بتواند ارتکاب جرم را به حّداقل 
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ناپذیری را برای جامعه ویژه اگر جرم سنگین مانند قتل نفس باشد که جبرانممکن برساند؛ به
تشریع قصاص اگر تنها راه برای رساندن حّداقل جرم ی مقتول به همراه دارد. خصوص خانوادهبه

ترین راه برای این قتل و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی نیست، قطعًا بهترین و حکیمانه
ترین راه آن بخشمنظور است. اگر بتوان کسی را از قصد کشتن دیگری منصرف نمود، اطمنان

مجازات دیگری ممکن است، برای او قابل  تهدید نمودن او به مقابله به مثل است و گرنه هر
قبول باشد و او را از قصد جنایت منصرف نکند. بنابراین، در تشریع حّق قصاص، حیاتی 

ی این واقعیت تر از آنچه در اجرای آن وجود دارد نهفته است. این خود  نشان دهندهگسترده
ن و وجود حّق قصاص در آن ی  قصاص لزومًا در اجرای آن نیست بلکه خود قانواست که فلسه

ی نقل شده است و فرموده: ی بقرهسوره 179ی در تفسیر آیه )ع(حیات وجود دارد. از امام سجاد
در قصاص حیات و زندگانی نهفته است، از قتل خودداری  )ص(برای شما ای امت محمد»

شت و هم ی قتل را داخواهد کرد و این موجب استمرار حیات است، هم برای کسی که اراده
ها از مردم، چون برای کسی که قصد کشتن او را داشت و نیز موجب حیات است برای غیر آن

کنند. ای صاحبان عقل پذیر است از ترس آن جرأت بر قتل نمیوقتی بدانند که قصاص امکان
الجاج، چاپ أهلهـ ق: اإلحتجاج علی1403)طبرسی، شاید از جنایت و قتل بپرهیزید

 . (320، ص2اول،ج

 گیری از انتقام فردی. پیش3-3
 بدون تردید جرایم بر ضد اشخاص؛ اعم از قتل، قطع عضو و ضرب و جرح، احساسات و

ادار جانی و رد باکنند و آنان را  به مقابله و بر خودار میعلیه یا اولیای او را جریحهعواطف مجنی
میال ها و اکه منافات با خواسته ای است که در مقابل هر عملیسازند. طبیعت انسان به گونهمی

 دهد.العمل نشان میو منافع او باشد از خود عکس
که ضامن بقا گیرد، در عین آنی غضبیه سر چشمه میاین بخش از طبیعت انسانی که از قّوه

تواند آثار و نتایج سوئی را و استمرار حیات انسان است، در این صورت طغیان و سرکشی، می
های تربیتی اسالم، کنترل و معه به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، یکی از برنامهبرای فرد و جا

علیه یا اولیای ی عقل و شرع است. محروم نمودن مجنیتعدیل این قّوه و قراردادن آن در محدوده
او از برخورد متقابل با جانی و صرفًا توصیه به صبر و گذشت، چیزی جز سرپوش گذاشتن 

ی ساسات انتقام جویانه نیست؛ بلکه  بدین معنا است که قانونگذار باید به گونهظاهری بر اح
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ها ارائه دهد. حساب شده راه معقولی را برای خاموش نمودن این احساسات یا اعمال نمودن آن
همانگونه که محروم نمودن افراد از اعمال حّق انتقام، ممکن است به طغیان احساسات 

د و نظم اجتماعی را مختل نماید. بنابراین، راه میانه را باید انتخاب کرد که جویانه منجر شوانتقام
ی حاکم شرع در عین حال نظم و امنیت جامعه حفظ شود، چیزی جز اجرایی قصاص از ناحیه

نیست. لذا قصاص یک پاسخ منطقی و حساب شده از طرف شریعت اسالمی به یک احساس 
 (. 343، ص5ش: چ1396)رضوانیآن است یهطبیعی انسانی و در واقع کنترل کنند

اص نماید، اگر احکام قصبنابراین قصاص در اسالم سه هدف اساسی و مهم را دنبال می
ت دهد، که به حیاشود؛ زیرا کسی به خود جرئت نمیاجرا گردد، امنیت در جامعه حفظ می

که زمانی قصاص کسی دیگری تعرض نموده و حیات خودش را به خطر مواجه نماید. دیگر این
منی تحت نظر حاکم شرع به اجرا گذاشته شود، جلو خودسری و انتقام فردی که منجر به دش

نبال دطور متوالی رود؛ زیرا ممکن است طرفین بهشود، از بین میدیرینه میان دو فامیل واقع می
نی دشم این گیری از طرفین بوده باشد، زمانی که قصاص تحت نظر حاکم شرع اجرا گردد،انتقام

 رسد.دیگر وجود نخواهد داشت یا به حد اقل می

 . مستندات. قصاص 4
 ات کهشوند و به آیبخش اول از مستندات قصاص، آیات قرآنکریم مورد بحث قرار داده می

 شوند.اعضاء پرداخته، مورد بررسی قرار داده مینفس و قصاصبه حکم قصاص

یم1-4  . قصاص نفس و اعضاء در قرآنکر
اعضاء را بیان شوند، حکم قصاص نفس و قصاصات ذیل که به شرح آن پرداخته میآی 
 طور کلی اشارهی شرایط قصاص بهشوند، در بارهنمایند، آیاتی که بعدًا به آن اشاره میمی
 قابل زندر م آزاد و برده در مقابل برده و زننمایند، از حیث آزاد بودن قاتل در مقابل مقتولمی

 اند.اعضاء پرداخته شدهنفس و قصاص ست و در آیات متعدد به شرایط کلی قصاصبحث شده ا
« 

ُ
ُذَن ِباأْل

ُ
ْنِف َو اأْل

َ
ْنَف ِباأْل

َ
ْفِس َو اْلَعْیَن ِباْلَعْیِن َو اأْل ْفَس ِبالَنّ َنّ َوَکَتْبنا َعَلْیِهْم فیها َأَنّ الَنّ ُذِن َو الِسّ

ِنّ َو اْلُجُروَح ِقصاٌص َفَمْن تَ  اَرٌة َلُه؛ و در توراتِبالِسّ َق ِبِه َفُهَو َکَفّ ، برآنان مقّرر کردیم که جان َصَدّ
در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در 
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درگذرد،  قصاص دارند و هر که از آن قصاص ها نیز به همان ترتیبباشد و زخمبرابر دندان می
 («. 45او خواهد بود)مائده/ ی گناهانکّفاره آن،پس

ر است، )النفس بالنفس( یعنی دی قصاص نفس اشاره گردیدهی فوق در بارهدر صدر آیه
شود، نفس در این آیه مطلق است، مشخص قصاص قتل نفس در مقابل نفس قصاص می

 فوق، هر نفس یگردد، طبق صدر آیهشود که کدام نفس در مقابل کدام نفس، قصاص مینمی
نفس س بالگیرد، آزاد در مقابل برده، مسلمان در مقابل کافر، النفدر مقابل هر نفس قرار می

علیه طور کلی هر فرد مجرم در مقابل هر فرد مجنیچنین در قصاص اعضا، بهکند، همصدق می
 وت گیرد؛ اما شرایط قصاص نفس و قصاص اعضاء در آیات دیگر، روایامورد قصاص قرار می

ر دسازد به یک شرایط خاص. دالیل معتبر دیگری بحث شده است، که این آیات را مقید می
 ی فوق بر چند موارد از موضع قصاص اشاره شده است:آیه

 ثبوت قصاص نفس در مقابل نفس: النفس بالنفس، در اجرای قصاص نفس در مقابل نفس
باید  قاتل مسلمان باشد، مقتول نیزشود، البته مراد از نفس در مقابل نفس، اگر قصاص می

مان یا چنین قاتل مسلمسلمان باشد؛ اما اگر مقتول مسلمان باشد در برابر آن الزم نیست که هم
 گیرد. آزاد باشد بلکه قاتل غیر مسلمان در برابر مقتول مسلمان نیز مورد قصاص قرار می

این قسمت از آیه؛ وکتبنا علیهم فیها ان...والعین  :چشم ، در مقابلقصاص چشم ثبوت حق
این بخش از آیه؛ وکتبنا علیهم فیها ان...  :بینی ، در مقابلقصاص بینی ثبوت حق قصاٌص  بالعین

وکتبنا این بخش از آیه؛ : گوش ، در مقابلقصاص گوش ثبوت حق واالنف باالنف... قصاٌص 
وکتبنا  :نداند ، در مقابلقصاص دندان ثبوت حق باالذن...قصاٌص  واالذن علیهم فیها ان...

وکتبنا علیهم  :هاجریان حکم قصاص، در جراحت علیهم فیها ان... والسن بالسن... قصاٌص 
های دیگر، ها باقی اعضا که از اسامی آن در این آیه یا آیهفیها ان... والجروح قصاٌص، جراحت

 شود.نامبرده نشده است، شامل می
آزاد در برابر مرد آزاد، برده در برابر برده و زن  ی قصاص مردی بقره در بارهی ذیل از سورهآیه

ِذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلْیُکُم اْلِقصاُص ِفي »در برابر زن داللت دارد که متن آن چنین است:  َها الَّ یا َأیُّ
ْنثی اْلَقْتلی

ُ
ْنثی؛ ای افرادی که اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َو اْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َو اأْل

ُ
اید! حکم قصاص آورده ایمان ِباأْل

در برابر  زن در برابر برده، و برده در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد،
 (. 178آزاد جایز است)بقره/  مرد در مقابل کشتن آزاد زن، قصاص مرد

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%DA%86%D8%B4%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%DA%86%D8%B4%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DA%86%D8%B4%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DA%86%D8%B4%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%DA%AF%D9%88%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%DA%AF%D9%88%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%88%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%88%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF
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 چنین به مقابله به مثل اشاره دارند: یات ذیل همآ
اِلِمیَن؛ کیف» ُه ال ُیِحبُّ الظَّ ِه ِإنَّ َئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلی اللَّ َئٍة َسیِّ بدی،  رَو َجزاُء َسیِّ

ان او با خداست؛ خداوند ظالماست همانندآن و هر کس عفو و اصالح کند، پاداشمجازاتی
 (« 40ندارد)شوری/  دوست را

َو ِإْن عاَقْبُتْم َفعاِقُبوا ِبِمْثِل ما ُعوِقْبُتْم ِبِه؛ و هر گاه خواستید مجازات کنید، تنها به مقداری که »
دهید و اگر شکیبایی کنید، این کار برای شکیبایان بهتر است)نحل/  کیفربه شما تعّدی شده، 

رساند ی فوق به صراحت داللت دارند به جواز مقابله به مثل، مفهوم این آیات، میدو آیه(« 126
همان اندازه قصاص  که به همان مقداری که از جانب جانی، تعدی صورت گرفته است، شما به

تر از باشد، بلکه بیشتر از آن مقدار ضرر وارده، وارد نمودن مجازات، مجاز نمینمائید و بیش
آنچه که جانی وارد کرده، بر او وارد شود، این تعدی دیگری خواهد بود که دارای مسؤولیت 

 باشد. مدنی و کیفری جداگانه می

 امامیه . مستندات قصاص اعضاء از منظر فقهای2-4
 شود، در اعضای باالمثل، قصاصهای که به اعضا وارد میدر جنایات اعضا و جراحت 

زنان،  ر مقابلدان دوجود دارد، در این حکم مردان آزاد در مقابل مردان آزاد باهم برابر اند؛ اما مر
ه به نی کااند باهم مساوی هستند، زمی مرد آزاد نرسیدهی عضو به یک ثلث دیهتا زمانی که دیه

در صورت  ی مرد آزاد بگذرد، قصاص مرد آزاد در مقابل زن آزاد،حد ثلث دیه و یا از ثلث دیه
علیه برای جانی بپردازد، پس تا ی عضو مورد قصاص را مجنیشود که نصف دیهعملی می

ی عضو از اعضای جانی پرداخت نشده است، قصاص معطل قرار داده زمانی که نصف دیه
ی به ، برخی اعضا میان علمای امامیه، اختالف دیدگاه وجود دارددر مورد ثلث دیه شود؛ امامی

ثر به کند؛ ولی اکی مرد تقلیل پیدا میی زنان به نصف دیهاین نظرهستند که از ثلث بگذرد، دیه
نماید. از  یی مرد تقلیل می زنان به نصف دیهاین نظر هستند که همین که به ثلث دیه رسید، دیه

صف به ن ی زنان زمانیاند که دیهمله شیخ طوسی در نهایه و ابن ادریس حلی در سرائر، گفتهج
حد  ی عضو زن درتر باشد؛ اما زمانی که دیهی عضو از یک سوم بیشنماید که دیهدیه، تقلیل می

 (. 122، ص19ق: ج1409اند)حرعاملی، ی مرد باشد، باهم مساویثلث دیه

http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1
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ه کابطه در قصاص اعضاء و جراحات، قول مشهور فقهای امامیه در ر مستندات فقهای امامیه
ث، تر از ثلی کامل باهم برابرند و در بیشزن با مرد در قصاص اعضا و جوارح تا یک ثلث دیه

 .ی عضو آسیب دیده به مرد او را قصاص نمایدتواند بعد از پرداخت نیمی از دیهزن می

 . قصاص اعضا در روایات1-2-4
م ، امای مردی که چشم زنی را کور کرده بوددر باره )ع(صادق معتبر حلبی از امام روایت

ه او بچهارم دیه را باید اگر زن و بستگانش بخواهند، چشم مرد را کور کنند، یک»فرمود: 
، 6ش: چ1393چهارم دیه را در یافت نمایند)کلینیبپردازند و اگر زن بخواهد دیه بگیرد، یک

 (.301، ص7ج
رد حات مدر جواب کسی که پرسیده بود؛ آیا جرا )ع(یت معتبر دیگری حلبی از امام صادقروا

 کاف سرمرد و زن در قصاص دندان مقابل دندان، ش»و زن در دیه و قصاص برابرند، فرمودند: 
لث ثی جراحات تا در مقابل شکاف سر و انگشت در مقابل انگشت باهم برابرند تا آنجا که دیه

 ی جراحاتی مرد در جراحات دو  برابر دیهرسد و در صورت تجاوز  از ثلث، دیهی کامل بدیه
 (. 300، ص7، ج3ش: چ1393زن خواهد بود)کلینی، 

و زن  ی مرددر دیه سنتالبته این حکم مربوط فقهای امامیه هستند؛ اما اکثر علمای اهل
ی مائده و یا آیات دیگری رهسو 45ی ها چنین است، در آیهباشد و استدالل آنتفاوت قایل نمی

النفس باالنفس و العین »ی به تفاوت دیه ندارد: اند اشارهی قصاص پرداختهکه در باره
علیه زن، با تکیه بر روایات چنین کالم علماء در مورد قصاص مرد در مقابل مجنی« باالعین...

ن مرد و زن است، سئوال ی قصاص که در میادر باره )ع(بن دراج از اماماست: روایت از جمیل
دهد، در قصاص جراحات إلی ثلث دیه مردان و زنان باهم مساوی جواب می )ع(کند، اماممی

چنین هم«. یابدی زنان به نصف تقلیل میهستند، پس هنگامی که از ثلث دیه بگذرد، دیه
اهم برابر ی اعضا، بکه در قصاص اعضاء، مرد و زن تا ثلث دیهرساند اینعبارات ذیل را می

ی مرد تقلیل ی زن به نصف دیهی اعضاء از ثلث تجاوز نمایند، دیههستند، همین که دیه
ی آن بیست شتر کند، پس بنابراین، زمانی که چهار انگشت زن توسط مرد بریده شود، دیهمی

ی دو تواند، چهار انگشت مرد را از حیث قصاص، ببرد که دیهاست. در این صورت زمانی می
إذا تقرر ذلک فلو قطع منها ثالث أصابع استوفت »شت مرد را برای آن پرداخت نماید: انگ

، و لو قطع أربعًا لممثل إصبعین؛ زمانی که تقطع األربع إال بعد رد دیة ها، منه قصاصًا من غیر ردًّ
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شود، مثل مقرر گردید حدود قصاص، پس اگر قطع شود سه تا از انگشت زن، قصاص اجرا می
که انجام داده است، اگر چهار تا انگشت از زن قطع شود، از طرف مردی، قصاص چهار آنچه 

ی دو انگشت جانی پرداخت شود، بعدًا گیرد که دیهی عملی را به خود میانگشت زمانی جنبه
 (.351، ص3ش:  ج1382شود)شهید اولقصاص چهار تا انگشت اجرا می

ا ی دو انگشت، چهار انگشت مرد رد دیهعلیه، مخیر است، که با ردر حکم فوق، مجنی
ذ است حکم فوق زمانی ناف»چنین ی دو انگشت را اخذ نماید. همقصاص نماید، یا این که دیه

هار دد، چکه با یک ضربت، چهار تا انگشت زن را قطع نموده باشد؛ اما زمانی که با ضربت متع
 رد راتواند چهار انگشت میه میعلتا انگشت زن را قطع نموده باشد، در این صورت زن مجنی

 ی چهار انگشت را اخذ نماید، چنانچهکه با تفاهم، دیهبدون رّد قطع نماید، یا این
  (. 351: 3ش، ج1382اند)شهید اول، فرموده

ا هم بطور واضح در مورد دیه است که تا ثلث، در قصاص اعضای مرد با زن روایت فوق به
ی یهدی زن به نصف ی کامل مرد، گذشت، دیهعضا از ثلث دیهی امساوی هستند، زمانی که دیه

علیه، نماید و در صورت در خواست قصاص، با رّد نصف دیه از طرف زن مجنیمرد تقلیل می
 شود. می شود، در غیر آن صورت، مستحق نصف دیهقصاص باالی مرد جانی جاری می

 . اجماع 2-2-4
شیخ طوسی در کتاب خالف، ادعای کرده  محمدحسن نجفی)صاحب جواهر( به نقل از

ز پس ا وی کامل با مرد در قصاص اعضا و جراحات برابر است سوم دیهکه زن تا یکراجع به این
 التفاوت نصفتواند، مرد را قصاص نماید، مگر پس از پرداخت مابهسوم، زن نمیرسیدن به یک

عنوان دلیل مدرکی است، به( البته اجماع مذکور 85، ص42م: ج1983ی عضو)نجفی، دیه
 عنوان تقویت دالیل دیگر مطرح شود.مستقل اعتبار نخواهد داشت بلکه به

 از دیدگاه فقهای حنفی اعضا. مستندات شرایط قصاص 3-4
در این بخش از تحقیق، قصاص اعضاء، صرف از حیث بررسی ادله از دیدگاهی فقهای 

مقطع از تحقیق با استناد به آیات و روایات در فقه گیرد؛ زیرا در این حنفی، مورد بررسی قرار می
باشد، بر شوند. یکی از شرایط قصاص، مکلف بودن جانی میحنفی، مورد مطالعه قرار داده می

شود؛ اما است، عاقل به واسط قتل مجنون قصاص میاساس آنچه که در برخی منابع حنفی آمده
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افاقه بوده، دیوانه شود، اگر دیوانگی دائم باشد،  عمد که در حالتاگرکسی بعد از انجام دادن قتل
آید، دلیل این حکم نزد شود؛ ولی اگر جنون ادواری باشد، قصاص الزم میقصاص ساقط می

کند: مروان بن حکم به مالک است؛ یحیی بن سعید نقل می« الموطأ»احناف، روایتی در کتاب 
شخصی مجنون فردی را کشته است؛  ی نوشت با این مضمون کهسفیان نامهمعاویة بن ابی

محمود دیه را اخذ کند و از قصاص کردن وي، منصرف شود)»معاویه در جواب نوشت: 
  (. 331: 3م: ج2009طهماز، 

در مورد جنایت شخص که مرتکب قتل عمد شده است، قصاص جاری است، مستند این 
ر دمد کودک و مجنون است؛ اما در نزد فقهایی امامیه، ع« الموطأ»حکم همان مدرک قبلی

 عمد، پردازد. اگر کسی بعد از انجام قتلی آن را میی آن دیهحکم خطای محض است  و عاقله
 دیوانه شود، بر خالف آنچه در فقه

 (. 266، ص2ش: ج1382شود)شهیداول،حنفی مطرح است، در فقه امامیه قصاص ساقط نمی
 قصاص، بر مجنون دائم، چندانرسد که اجرای حکم بنا بر مستندات فوق، به نظر می

ن ا بدوسازد و از سوی دیگر، نظر امامیه که قصاص رحکمت و اهداف مجازات را بر آورده نمی
رین ه مهتدانند، به عدالت و انصاف)کتفکیک بین مجنون ادواری و مجنون دائمی، قابل اجرا می

 ر شدنبود که با معذو تراست؛ چرا که عادالنه نخواهدفکتور در اجرای مجازات است( نزدیک
کید شدید در شریعت اسالم  مجرم، حقی مسلم کسی، آن هم حق حیات و جان انسان که تأ

است، پایمال شود. از طرف دیگر جانی در حالت افاقه و تکلیف مرتکب جنایت شده
در  رسد. فقهای مذهب حنفیاست، از این رو جاری دانستن قصاص قابل توجیه به نظر میشده

فِس وکتبنا علیهم فیها َأَنفَس با»ی قرآنکریم: ی اصل مساوات را بر اساس آیهحالت کل  45ه... آیانَّ
 .هستند دانند و معتقدند که آزاد در برابر آزاد و آزاده قابل قصاصجاری می«. سوره مائده

 قتلرابر بدر  دارد که آزاداما در خصوص قتل برده توسط آزاد، با توجه به عمومیت آیه، بیان می 
پس با  گیرد چرا که هر دو در عصمت مشترک هستند،ی که مسلمان باشد، مورد قصاص قرار میبرده

ه باشد کمی )ص(باشد و دلیل دیگری حدیث از پیامبر اکرموجود سایر شرایط، قاتل قابل قصاص می
 (.166، ص4ق: ج1417الدین، ابوالحسنالمسلمون تتکافا دمائوهم)برهان»فرماید: می

 ص()شود. در عهد پیامبراکرمشخصی به دلیل قتل برده، مکاتب و مدبر خودش قصاص نمیولی 
  (.170، ص4ق: ج1417الدین ابوالحسنشد)برهانی قاتل بود و جاری میتنها کفاره بر عهده
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ر صورتی اشد داما بر اساس فقه امامیه قاتل و مقتول باید از حیث آزاد و برده بودن مساوی ب
ابل قی قاتل ن و آزاد باشد. بنابراین اگر قاتل برده باشد، در این صورت بردهکه قاتل مسلما

ها ی اول باید ارزش مالی آنباشد؛ اما در خصوص قصاص برده در مقابل بردهقصاص می
 بل ازالتفاوت قاتل قتر نسبت به مقتول دارد، باید مابهسنجش گردد و اگر قاتل ارزش بیش

 (. 261، ص2ش: ج1382قصاص ادا شود)شهید اول، 
بحث دوم از شرایط عمومی قصاص، مساوی بودن قاتل و مقتول، در دین است، فقهای 

می افر ذکاند، به طوری که فقهای حنفی قتل حنفی این شرایط را با استثناهای زیادی پذیرفته
 ل:ذی ی نیز اقامه نمودند از جمله عموم آیاتدانند و ادلهتوسط مسلمان را موجب قصاص می

َو »مائده:  45یو نیز آیه« الَقتَلی...ُکِتَب َعَلیُکم القیَصاُص ِفی»... 178ی بقره آیهسوره
فِس... فَس ِباانَّ قتل مسلما : »نقل شده است ص()و نیز حدیث از پیامبر اکرم«. َکَتبَناَعَلیِهم ِفیَها َأنَّ

 شود. یاست که قصاص در این مورد جاری ماز این حدیث استدالل شده« بذمی
 را« تمساوا»که اصلعالوه بر آن ادله، یک موضوع اصولی دیگری نیز مطرح است و آن این

ر این باست و « دین و دار»دانند و مراد از عصمت در نزد علمای احناف: در عصمت معتبر می
ی دما است، کفر محارب است نه کفر ذمی؛ شود، کفری که موجب اباحهاساس استدالل می

باشند. پس ان و کافر ذمی در بخش از عصمت، که دارا باشد، مساوی و برابر میزیرا مسلم
 جاری دانستن قصاص بال اشکال است.

ودن ولی بر خالف کفار ذمی، مسلمان در برابر کفار مستأمن، به دلیل محقون الدم نب
شود، کفار ذمی نیز می« دار»که شامل« عصمت»شود و بر اساس همیشکی وی قصاص نمی

ص ًا قصاشود و نیز مستأمن در برابر مستأمن، استحسانبرابر قتل کفار مستأمن، قصاص نمیدر 
  (.1607، ص4ج ق1417الدین ابوالحسنشود)برهاننمی

رابری دانند؛ اما بفقهای امامیه تساوی قاتل و مقتول در دین را از شرایط اجرای قصاص می
ی( و ذم در برابر قتل کافر)اعم از حربی قاتل و مقتول در دین به این معنا است که مسلمان

ه ستفاضاالوه بر روایات زیادی که در حد شود و دلیل این حکم را فقهای امامیه، عقصاص نمی
ی نفی سبیل مستنبط از (و نیزقاعده150، ص42ج 5ش: چ1387باشند)نجفیو تواتر می

جَعَل الله َللَکاِفِریَن »... ی نساء: سوره 141یآیه  «.الُمؤِمِنیَن َسِبیالَ َعَلیَوَلن یَّ
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الله روحشود، گرچه از دو کیش متفاوت باشند)اما کافر به خاطر قتل کافر قصاص می
س بر عک بنابراین اساس کافر ذمی در برابر قتل کافر حربی و یا مرتد و (.519، ص2خمینی: ج

شود؛ صاص نمیقابل قصاص است. لذا اگر کافری کافر دیگری را بکشد و بعد مسلمان شود، ق
ه ست، نشود و مراد از اسالم موقع اجرای قصاص ازیرا مسلمان در برابر قتل کافر قصاص نمی

 (.158، ص42ش: ج1387)نجفی، موقع واقع شدن جنایت
الف با توجه به آرای طرفین با رعایت اصل مساوات، در مصادیق و تفسیر این اصل اخت

می در د و ذه با توجه به حقوقی که اسالم برای معاهدانند کوجود دارد، به شامل دین و دار می
ات از مالی نظر گرفته و تضمینات و تأمیناتی که اسالم نسبت به اهل ذمه در برابر کسب جزیه و

در امان  ضمین،ترین تأمین و ترسد یکی از این تأمینات و یا برزگآنان قرار داده است، به نظر می
ی ه. بحث دیگری از شرایط عمومی قصاص اعضا، نفی رابطهایی آنان استها و جانبودن خون

ار پدری و فرزندی است؛ یعنی هرگاه پدری به فرزندش جنایت وارد نماید، مورد قصاص قر
کی یرند، شود. فقهای احناف در این شرط اختالف با فقهای امامیه داگیرد، گرچه تعزیر مینمی

م ی اسالرزند، حدیثی است که از پیامبر گراماز دالیل قصاص نشدن پدر نسبت بر جنایات به ف
یز و ن(«. 1608، ص4ج ق:1417الدین ابوالحسنالیقاد الوالد بولده )برهان»است: نقل شده

رتی دانند و به عباو دالیل عقلی که پدر را منشأ فرزند می« ابنهالیقاد اب من»فرموده است: 
دری پدادن این حکم عالوه بر اجداد فرزند جزء پدر است. موضع اختالف  دو مذهب، سرایت 

(. فقهای 1608: 4ق، ج1417الدین ابوالحسنبه جدات مادری در فقه حنفی است)برهان
حنفی این حکم را به موردی که فرزندی حق قصاص را از کسی به ارث ببرد و مستوجب 

 دانند.اند و قصاص را به دلیل حرمت پدری ساقط میقصاص، پدر وارث باشد، نیز سرایت داده
ق و مطاب توان از قصاص استثنا کردجدی پدری باالتر را نیز می« والد»ی بر اساس معنای کلمه

ادر و مدان، نظر غالب، نزد فقهای امامیه این استثنا شامل سایر اقارب از جمله برادران، فرزن
عن  ع()سألت اباجعر»کند: شود؛ چنانچه در روایتی آمده است که راوی نقل میجدات... نمی

 (.171:  42، ج5ش، چ1387نجفی«)رجل قتل امه، قال یقتل بها صاغرا
دلیل این اختالف در تعمیم این استثنا به مادر و جده در فقه حنفی و عدم تعمیم این حکم به 

ی مثل قیاس و استحسان در فقه امامیه باشد که مادر و ... در فقه امامیه، شاید عدم حجیت ادله
که قصاص نشدن پدر در حالت قتل عمد استثنای بر ؛ اما با توجه به اینیک بحث اصولی است
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بایست مستشنا از اصل به صراحت ذکر شود و اصل قصاص است و در موارد استثنا نیز می
طلبد. موضوع دیگری از شرایط عمومی قصاص تعمیم حکم به دیگران دلیل محکمی می

اساس این شرط اگر مقتول به جهتی مهدورالدم علیه و مقتول است؛ بر محقون الدم بودن مجنی
شود. برخی از مهدور الدم بودن عبارت از: ساب النبی)سب کننده به باشد، قصاص اجرا نمی

(، مرتد فطری، محارب و ... است که بر اساس نصوص السالم()علیهمو اهلبیت )ص(پیامبر اکرم
 گیرد.ها مورد قصاص قرار نمیروایی جانی و قاتل این

 جعفری و حنفیاعضا در فقه . شرایط اجرایی قصاص5
، شود از قبیل مماثلت اعضاشرایط اختصاصی قصاص اعضا مربوط به هر عضو از بدن می

اعضای اصلی در مقابل اعضای اصلی و اعضای غیر اصلی در مقابل اعضای غیر اصلی  
 شود. یگیرد که در ذیل مورد به مورد از آن به بحث، گرفته مقصاص صورت می

 . تلف نمودن عضو بدن از روی عمد1-5
علیه ی جانی است. بنابراین، اگر تلف شدن عضو مجنییکی از شرایط قصاص، قصد و اراده

ه دیل بگیرد بلکه تببدون قصد و اراده صورت گیرد، در این فرض، جانی مورد قصاص قرار نمی
 شود:ب میشود. قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی محسودیه می

ب  موجوقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد، چه آن کار نوعاً 
چنین جنایت ثابت شود، همقطع یا جرح باشد یا نباشد، در این صورت قصاص محقق می

ین د و اگردد، زمانی که جانی عمدًا کاری انجام دهد که نوعًا موجب قطع یا جرح عضو باشمی
نچه علیه، گردد، هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد؛ چناب قطع یا جرح مجنیعمل، موج

صاص قاگر عمدًا بر اعضاء جنایت وارد کند، »اند: الله العظمی فیاض فرمودهکه حضرت آیت
قصد  گردد یا بهشود، چنانچه جنایت را عمدًا با چیزی که معمواًل با آن، عضو تلف میثابت می

شود، هرچند با آن معمواًل تلف محقق نجام دهد، جنایت محقق میتلف نمودن عضو ا
 «. (770: 3384فیاض، مسألهنشود)

شود ی که معمواًل عضو بدن با آن تلف میشود که اگر با آلهاز این مسأله چنین استنباط می
 علیه را نداشته باشد، دراز روی عمد استفاده شود، گرچه تلف کننده قصد تلف عضو بدن مجنی

ی که معمواًل عضو بدن با آن تلف چنین است، اگر با آلهگردد. هماین صورت جنایت محقق می
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نشود؛ اما جانی از روی عمد، به خاطر تلف عضو شخصی از آن استفاده نماید در این صورت 
                                                           تواند از جانی در خواست قصاص نماید.                        علیه میجنایت محقق گردیده و مجنی

رح جشود، زمانی که جانی قصد قطع عضو یا چنین قصاص یا دیه برعلیه جانی ثابت میهم
علیه بر باشد؛ ولی نسبت به مجنیعضو را نداشته باشد و عمل او نوعًا موجب قطع یا جرح نمی

طع یا قموجب  کودکی و مانند اینها که عمل انجام شده نوعاً ناتوانی یا  اثر بیماری یا پیری یا
گاهی داشته باشد و از روی عمد انجام داده باشد.  جرح باشد و جانی به آن آ

 . قصاص مرد در برابر زن2-5
د های که به زن واردر قصاص عضو، مرد و زن و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جراحت

یش از شده ثلث یا ب ی عضوی که ناقصشود. مگر این که دیهمی نماید به عضو مانند آن محکوم
عضو که نصف دیه آن تواند قصاص کندی کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میثلث دیه

 عضاء،رسد که فقهای حنفی، در قصاص ارا به مرد بپردازد. از ظاهر عبارات ذیل به نظر می
 دارد: جود نرا از حیث جنس، میان مرد و زن تکافؤ ودانند؛ زیقصاص میان مرد و زن را مجاز نمی

فی  فیه. وحالتین أو ثالث عندالحنعلیه فیمادون نفس فیالجانی و مجنیالتکافؤ بینینعدم» 
ختالف ما االالتکافؤ عندالحنفیه: فهحالتین أخرین عند غیرالحنفیه)الجمهور( آما حالتا انعدام

االطراف الرجل و المرأة؛ ألنصاص فیمادون نفس بینالجنس و عدم التماثل العددی فالقفی
الرجل، ف دیةالمرأة والرجل، إذ أن دیتها نصعندهم کااالموال، وإذا لم یتحقق التماثل بین دیة

لرجل اأة و األطراف. و إذا انعدم التماثل والمساوات بین أرشی المرفال تماثل بینهما فی دیة
م: 1997)زحیلیجمهور: یقتص الرجل باامرأة و باالعکس. القصاص بین طرفیها. و عندالامتنع

 «.(5740: 4، چ7ج
طور ی اعضای زن بهرسد: در نزد فقهای حنفی دیهاز عبارات فوق نکات ذیل به ذهن می

ن، زرد و می اعضاء را، میان ی مرد است، در حالی که فقهای امامیه تا ثلث، دیهمطلق نصف دیه
دانند؛ طور مطلق میان مرد و زن را منتفی میکه قصاص در اعضا بهدانند. دیگر اینمساوی می

 دانند.سنت قصاص میان مرد و زن را مجاز میأما نزد جمهور فقهای اهل
اگر زن بر مرد جنایت وارد »اند: الله العظمی فیاض چنین فرمودهدر این مورد حضرت آیت

چیزی از زن بگیرد؛ ولی اگر مرد بر زن که تواند زن را قصاص نماید، بدون اینکند، مرد می
ورتی که دیه به مقدار ثلث دیه تواند مرد را قصاص نماید. البته در صجنایت وارد نماید، زن می
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پردازد. بنابراین اگر مرد انگشت برسد، باید زن مابه التفاوت را به مرد بپردازد و گرنه، چیزی نمی
زی به مرد بدهد، انگشت او را ببّرد؛ اما اگر مرد دست زن که چیتواند بدون آنزنی را ببّرد، زن می

ی دست مرد را پرداخت کرد، دستش را ببّرد و که نصف دیهتواند بعد از آنرا ببّرد، زن می
پس در قصاص عضو، مرد و زن «. (770: 3386یفیاض، مسألهقصاص را جاری نماید)

ه ثلث برسد، در این صورت اگر جانی که دیه بشود، مگر اینمسلمان، بدون تفاوت قصاص می
ی مرد را برای جانی رّد نماید؛ اما گیرد، که زن نصف دیهمرد باشد زمان مورد قصاص قرار می

ی که باشد، قصاص اگر جانی زن باشد و از طرف مرد، قصاص شود، بدون تفاوت در هر مرحله
 شود.می

 بودن، تساوی در مرد بودن و زن»د: انخمینی در تحریرالوسیله فرمودهچنین حضرت امامهم
از  وز زن شرط نیست؛ پس در عضو، برای مرد از مرد و از زن، بدون گرفتن زیادی، و برای زن ا

خمینی، شود)زن بعد از رّد تفاوت در جایی که دیه به ثلث برسد، قصاص گرفته می
 «. (327: 3یتحریرالوسیله، مسأله

 . تساوی در سالمت اعضاء3-5
شود، شود، فقط دیه به آن عضو پرداخت، میم در برابر عضو نا سالم قصاص نمیعضو سال

چنین در قصاص عضو تساوی محل شود و هملکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می
معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ 

  که سید سابق از علمای اهل سنت فرموده است: عضو همان طرف جانی قصاص شود؛ چنانچه
الصحة و الکمال، فالیؤخذ عضو صحیح بعضو علیه فیاستواء طرف الجانی و المجنی»

التاسع، ق، جزء1405سید سابق أشل و الید صحیحة بید ناقصة األصابع، و یجوز العکس)
 ست معیوب و أشلطور واضح داللت دارد که دست سالم در برابر دعبارات فوق به(«. 42

 شود؛ اما برعکس آن دست معیوب و أشل در برابر دست سالم، مورد قصاص قرارقصاص نمی
 گیرد.می

الصحیحة بالشالء، فال تقطع الیدالصحیحة بالشالء و ال الِرجل»أیضًا الفقهاءاالحناف قالوا: 
اإلمام مالک یری  و الیؤخذ الکامل بالناقص کید أو رجل کاملة بأخری ناقصة األصابع. إال أن

نقص علیه فیالجانی و الخیار للمجنیقصة إصبعًا بالکاملة بالغرم علیالید أو الرجل ناقطع
القصاص و أخذالدیة. وإن نقصت علیه بینمعنیاألصبع، فإن نقصت اکثر من أصبع، خّیرالمجنی
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أکثر من أصبع الجانی الکامل األصابع، فإن نقصت علیه أو رجله أصبعًا یقتص منیدالمجنی
کثر الیقتص لها من ید أو رجل کاملة.)  («5745، ص7م: ج1997الزحیلیوهبةکأصبعین فأ

 شود که دست و پای صحیحه و کامله در برابر دست و پـایاز صدر عبارات فوق فهمیده می
 ی عکس آن ساکت است؛ اما محتوای ذیلگیرد؛ اما در بارهشل و ناقص مورد قصاص، قرار نمی

چنـین در برابـر صـحیحه و رساند که فقهای حنفی، اعضای ناقصه همچنین به ذهن میعبارات 
 شود؛ زیرا برعکس آن را به امام مالک نسبت داده است. کامله قصاص نمی

امله کپای  وبنابر عبارات فوق، نظر امام مالک این است، که دست و پای ناقصه در برابر دست 
که یک أصبع  علیه نیست در صورتیاره اختیار برای مجنیگیرد. در این بمورد قصاص قرار می

اشد، بی کامله و ناقصه؛ اما اگر اکثر از أصابع ناقص ناقص باشد بدون غرامت و تفاوت دیه
ص علیه مخیر است در اجرای قصاص و اخذ دیه، اما اگر یک انگشت از دست یا پا ناقمجنی

نگشت تر از یک اگیرد، اگر بیشورد قصاص قرار میباشد، در برابر آن دست کامل و یا پای کامل م
 گیرد.دست یا پا، ناقص باشد، دربرابر آن دست و پای کامل، مورد قصاص قرار نمی

در  در این مقام عالوه بر آنچه گذشت، تساوی»چنین که در تحرالوسیله آمده است: هم
ر دتر، و تساوی منه پایینتصآید یا بودن مقچه که میسالمت از شل بودن و مانند آن بنابرآن

ط آید، شرنچه که کالم در آن میچنین تساوی در محل، بنا بر آاصالت و زیاده شرط است و هم
که جانی دست سالم شود، ولو اینباشد. پس دست سالم مثاًل به دست فلج، قطع نمیمی

 حکم کند که خبرهشود؛ ولی اگر اهلخودش را بذل نماید؛ اما دست فلج به سالم قطع می
 شود.سرایت دارد، بلکه ترس سرایت باشد، به دیه عدول می

که از اطاعت انسان بیرون باشد و کار طوریمنظور از شل، خشک بودن  دست است به
شخیص که در آن حس و حرکت عیر اختیاری باقی مانده باشد؛ تدست را انجام ندهد. ولو این

 («.327: 4ی، تحریرالوسیله، جخمینآن موکول به عرف است مانند سایر)
هایش فلج باشد، در این صورت دست سالم در اگر دستی را قطع نماید که بعضی انگشت

هایش فلج است، قصاص خواهد شد یا خیر، بعضی در قصاص برابر دستی که بعضی انگشت
اص شود؛ اما در قصدست سالم تردید نموده است، در صورتی که قصاص نشود، تبدیل به دیه می
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دست قوی و ضعیف تفاوت ندارد؛ پس در برابر دست ضعیف، دست قوی مورد قصاص قرار 
 گیرد؛ زیرا هر دو دست سالم است، گرچه یکی ضعیف است و یکی دستی قوی.می

طرف  تساوی بودن در سالمت عضو، مورد اشکال قرار گرفته است؛ زیرا این تساوی از یک
 ا قطع نماید که دستش شل باشد، در این صورتقابل تطبیق است. اگر جانی دست شخصی ر
شود، تساوی در سالمت نیست؛ اما اگر شخص دست سالم در برابر دست شل قصاص نمی

شود، پس این معیوب دست سالم را قطع نماید در این صورت، دست فلج، دست قطع می
 اند: چه فرمودهشود، چنانطرف قضیه، تساوی در سالمت، شکسته می

راین ر این است که در قصاص مساوی بودن در سالمت از شل، معتبر است. بنابنظر مشهو»
شود، گرچه جانی دست خود را برای قصاص آماده دست سالم به خاطر دست شل بریده نمی

بر ت معتکرده باشد؛ ولی این نظر اشکال دارد، بلکه بعید نیست که در قصاص، تساوی در سالم
که اهل خبره شود، مگر اینبه خاطر دست سالم بریده مینباشد. لذا دست شل بدون اشکال 

ید که باکه نباید دست شل بریده شود. در این صورت بریدن آن جایز نیست بلحکم کند، به این
 «.(771: 3387یفیاض، مسألهدیه گرفته شود)

 . تساوی در محل4-5
 اعضا با همشرایطی دیگر که در قصاص اعضاء معتبر است، تساوی در محل است؛ یعنی 

 دن، جانی قطع گردد، پساست، عضو بمساوی باشند و از همان محل که عضو قطع گرددیده
شود، به جای دست، گوش را قصاص نماید یا به جایی دست راست، در صورت داشتن نمی

 إنِمین، فَ ِبالیَ  تقطُع َیِمیُن » اند: چنین که علماء فرمودهدست راست، پای جانی را قطع نماید، هم
شود دست طع میلم َتُکن له َیِمیُن، فالیسری، َفإن لم َتُکن له، فالرجل، فأن فقدت فالیسری؛ ق

شود، راست در مقابل دست راست، اگر برای قاطع، دست راست نباشد، دست چبش قطع می
شود، پس از آن پای چپ جانی در صورتی دست چپ نداشته باشد، پای راست جانی قطع می

 («. 366-365: 3ش، ج1382در نظر داشت روایت)شهید اول، شود، با قطع می
نی  الیمالفالتقطع الید بغیر الید و »است: چنین در مورد مساوات در مورد محل بیان شدههم

با أو ضربا ة أو ناا ثنیبالیسری، و ال االبهام أو السبابة بغیرها لعدم التجانس و التقلع السن إال بمثله
 («.5744: 7م، ج1997الزحیلیالمنفعة)وهبةو بالعکس، الختالفو ال األعلی باالسفل أ
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ت؛ پس تساوی در محل با وجود آن معتبر اس»اند: خمینی در این مسأله فرمودهحضرت امام
شود. جانی اگر دست راست نداشته باشد، دست چپش راست به راست و چپ به چپ قطع می

ر آن الی دبر روایتی که مورد عمل است و اشک شود و اگر اصاًل دستی نداشته باشد، بناقطع می
ر شود. در این مسأله آیا پای راست در مقابل دست راست و پای چپ دنیست پایش قطع می

و  شود یا هر دو مساوی باشند؟ دو وجه است، اگر چپ را قطع کندمقابل دست چپ مقدم می
 دارد. شود، البته اشکال خودش دارای چپ نباشد، ظاهرًا راست قطع می

آیا  کند، شود. اگر کسی که پا ندارد که پای او را قطعها پای او قطع میدر صورت نبود آن
باشد. تعدی شود؟ در آن وجهی است که خالی از اشکال نمیعوض پای او ، دست او قطع می

وجه  نمودن به مطلق اعضا مانند چشم و گوش و ابرو و غیر آن مشکل است، اگر چه خالی از
طع های گروهی را پی در پی قها به راست، اگر دستشد، مخصوصًا چپ از هر کدام آنبانمی

 و دیهاشود و برای بقیه، بر طور االول فاالول قطع مینماید، هر دو دست و هر دو پایش به
 باشد. اگر کسی که خود، فاقد دو دست و دو پا است، دست شخصی یا پای شخصی دیگریمی

 باشد.او می را قطع نماید، دیه به
طور عمومی، نظر بنابراین با تفصیل که در فوق ذکر شد، قطع پا به جای قطع دست، به

باشد، مشهور بر آن است که در صورت عدم دست، در عوض دست، پای ی فقها نمیهمه
 ن نظرالله فیاض، چنیشود، برخی فقها قائل به دیه هستند، از جمله حضرت آیتجانی قطع می

 ماید:شود، باید جانی دیه پرداخت نورت عدم دست داشتن جانی، پای او قطع نمیدارد، در ص
شود در صورتی که جانی در اگر دست راست مردی را ببّرد، دست راست جانی بریده می»

شود. یمراست داشته باشد، ولی اگر دست راست نداشته باشد، بنا بر اقرب دست چپ او بریده 
 شود؛ اّما ایناشد، نظر مشهور این است که پای او بریده میچنانچه دست چپ هم نداشته ب

، فیاض)نظر از اشکال خالی نبوده بلکه ممنوع است. پس اقرب در این مورد رجوع به دیه است
 «.(771: 3388ش، 1396
، بأن الجروح فیما إذا کان مضبوطاً یثبت القصاص فی»اند: الله خویی فرمودهچنین آیتهم

ک او الجرح. و أما إذا کان غیر مضبوط و موجبا لتعریض نفس علی الهال ارکان القصاص بمقد
جز. یک لم الجرح او تلف العضو، کالجائفة والمأمومة و الهاشمة و المنقلة و نحو ذالزیاده فی

 («. 158-157:  2م، ج1976األمر فیها الی الدیة الثابتة بأصل الشرع او بالحکومة)خویی، وینتقل
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 گیرینتیجه
 هاي وارده برتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمهایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمجن

 یبيآس ببس به مرد و برابرند عضو قصاص در امامیه، مذهب بر بنا مسلمان، مرد و زن منافع است.
 لثث با مساوي ،زن بر وارد جنایت یدیه اگر لکن شود.مي محکوم قصاص به کند،مي وارد زن به که
 رد،م به قصاص مورد عضو یدیه نصف پرداخت از پس قصاص باشد، مرد کامل دیه ثلث از بیش یا

 نغیرمسلما مرد مرتکب و مسلمان غیر زن علیهمجنٌي  که صورتي در مذکور حکم شود.مي اجرا
 اشد،ب غیرمسلمان مرد جنایت، مرتکب و مسلمان زن علیه،مجنٌي  اگر ولي است. جاري نیز باشد،

 . شودمي قصاص دیه،نصف اخذ بدون مسلمان، غیر شخص صورت، ینا در
نند؛ دااما فقهای فقه حنفی، در شرایط اختصاصی قصاص اعضا، سه شرط را معتبر می

ساوی ممساوی بودن از حیث جنس، مساوی بودن از حیث عدد و تماثل. بنابراین مطابق شرایط 
نایات اعضا و جراحات، قصاص صورت آن در جبودن جنسیت، مرد در مقابل زن و بر عکس

 شود. جنس اتحاد ندارند، بلکه تبدیل به دیه میگیرد؛ زیرا زن با مرد از حیث نمی
ل، مسای در شرایط عمومی به طور کلی، علمای دو مذهب اتفاق نظر دارند؛ اما در جزئیات 

ان ن میاشتراک دی رسد. اختالف در امور ذیل وجود دارد، از جمله،اختالف نظر به مالحظه می
 شود.علیه یا مقتول دیده میجانی و مجنی

زاد، مان آعلمای مذهب حنفی، استناد به روایات و آیات، بر این دیدگاه هستند که اگر مسل 
اد به ها استنشود، استدالل آنی مسلمان و یا کافر ذمی را به قتل برساند، مسلمان قصاص میبرده

 عالوه بر آن وسوره بقره، که نفس را در مقابل نفس قرار داده است  178سوره مائده و آیات 45یآیه
 ی مسلمان وشود، پس خون بردههرکسی که خون معصوم و محترم را بریزد در برابر آن قصاص می

شود یها آسیب برساند، مکلف به جبران خساره مکافر ذمی محفوظ و محترم است، هرکسی به آن
ندگی اسالمی ز« دار»ها در گیرد؛ زیرا آنمورد قصاص قرار می و در صورت امکان قصاص جانی

 شود.کنند، نیز میاسالمی زندگی می« دار»ها که   در کنند و عصمت، شامل آنمی
دانند؛ اما علمای مذهب جعفری، قصاص مسلمان را در برابر برده و کافر ذمی جواز نمی

ل و آزاد مائده و روایات، مسلمان بودن مقتو یسوره 45ی و با ادغام آیه 178ی بقرزیرا سوره
 .دانند تا قاتل مسلمان در برابرآن، مورد قصاص قرار داده شودبودن آن را شرط می



 

 

لعه
مطا

فی
 حن

ی و
عفر

ه ج
ه فق

دگا
ز دی

اء ا
عض

ص ا
صا

ط ق
شرای

ی 
 

 

181 

 مآخذ و منابع
یم   قرآنکر

 های فارسیالف( کتاب
 ش.1378جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، ایران،  .1
 ، دفتـر انتشـارات4ی تحریرالوسیله، جمترجم؛ علی اسالمی(، ترجمهالله، )خمینی، روح .2

 هـ ش.1375اسالمی، ایران، انتشار سال
، انتشارت مجمع الفکـر اسـالمی، 2خراسانی، علی محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، ج .3

 ش.1376ایران، 
ی قصاص از دیـدگاه اسـالم، بوسـتان کتـاب قـم، ایـران، الله، فلسهخسرو شاهی، قدرت .4

 هـ ش.1380نتشارا
 ش.1386، ایران، 3رضوانی، علی اصغر، اسالم شناسی و پاسخ به شبهات، چ .5
چـاپ هفـتم، دفتـر محمداسـحاق فیـاض، المسائل، دورهفیاض، محمد اسحاق، توضیح .6

 هـ ش. 1396کابل، انتشار
 ش.1371، دارالکتب االسالمیه، تهران، ایران، 6قرشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن، تهران، چ .7

  عربی ( ُکتبب
 ش.1375، قم،ایران، 7انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، چ .8
م، الفکر االسالمی، ق الفقهیة المیسرة، چ اول، مجمعانصاری، محمدعلی، الموسوعة .9

 قمری. 1415ایران، 
ـ ق.1414العرب، چاپ سوم، دارالصادر، بیروت، لبنان، انتشار ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان .10  ه
اشر: ، چاپ یکم، ن4بکر مرغینانی، الهدایه شرح بدایة المبتدی، جبن ابین علیالدیبرهان  11

 هـ ش.1397جام،  انتشاراالسالم احمدشیخ
اللـه خـوئی، نجـف ، دفتر آیت2خوئی، سیدابوالقاسم موسوی، مبانی تکمیلة المنهاج، ج .12

 م. 1976االشرف، عراق، انتشار
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ـ هـ1405لحدثیه، مملکة العربیة السـعودیة، ا، مکتبة الخدمات9السنه، جسید سابق، فقه .13
 ق.

ــدین بنشــهیدثانی، زین .14 ــه فیال المعة الدمشــقیه، انتشــارت الشــرحعلــی، الروضــة البهی
 هـ،ش. 1382دارالتفسیر، قم، ایران، انتشارسال

، قم، 29،  جالسالم(علیهمالبیت)ی آلالشیعه، مؤسسهحسن، وسائلشیخ حرعاملی، محمدبن .15
 هـ ق.1409ایران،  انتشار

ی مدرسین ، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه5شیخ طوسی، ابوجعفر، الخالف، ج .16
 هـ.ق.1407قم، قم، ایران، انتشار

، چـاپ 5مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسـالمی ، فرهنـگ فقـه، جشاهرودی، حسن نظری،  .17
 . هـ ش1387اسالمی، قم، ایران، انتشارسالالمعارف فقهاول، ناشر: دایرة

، چ اول، نشرمرتضـی، مشـهد، 2الجـاج، جبرسی، احمدبن علی، اإلحتجاج علـی أهلط .18
 قمری.1403ایران، 

ان، ششم، نشریه الهادی، قم، ایراصطالحات االصول و معظم ابحاثها، چ مشکنی، علی، .19
 ش.1374

 هـ ق. 4102،  9الکریم، جالقرآنالکلماتالتحقیق فی مصطفوی، حسن، .20
ی نشر اسالمی، قم، ایـران، مسائل جدیده، مؤسسهیده فیمؤمن قمی، محمد، کلمات سد .21

 هـ ق. 1415انتشار سال 
، دار االحیاء التـراث العربـی، 42نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم، قوچانی، عباس، ج  .22

 م.1983چاپ هفتم. بیروت، لبنان، انتشار
نـان، ، چـاپ چهـارم، دارالفکـر، دمشـق، لب7االسـالمی و ادلتـه، جوهبة الزحیلی، الفقه .23

 م. 1997انتشار

 ج . منابع انترنتی
24. www.mqorbani6.blogfa.com. 1399/10/5. 
25. www.baharsoud.ir,www.wikifeqh.ir,lib.esha.ir. 1399/10/5.
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 حکم شهادت دروغ از منظر فقه و قانون جزای افغانستان

 1عبدالله احمدی

 چکیده
دروغ  ف عمومی از شهادت بهی حاضر، هدف آن است که با ارائه نمودن یک تعریدر مقاله
نظر مغ هم از های مختلف، مورد بررسی قرارگیرد. شهادت به دروهای آن در زمینهو انواع پیامد

س بر اسا .احکام شرعی و هم از نظر قانون جزای افغانستان یک عمل منفی و ناجایز است
ه عمل مجرماندستورات دین مبین اسالم، سخن دروغ و شهادت به دروغ یک فعل حرام و یک 

ن پس ی آبیان شده است؛ اما شهادت به کذب اگر از روی اشتباه صورت گیرد و شهادت دهنده
د اه خواز متوجه شدن به این عمل مجرمانه و قبل از اثبات کاذب بودن شهادت، اگر از اشتب

، منصرف شود و یا توبه نماید، موجب ساقط شدن مجازات او خواهد بود. همینطور در کل
بردهای ز کارا، مختصر ت شهادت به دروغ از دو راه قابل اثبات خواهد بود. نتایج این مقالهاثبا

های مختلف در این علمی و عملی، ارتباطات سالم زندگی و حفظ حقوق همدیگر در بخش
ت، از چنان مجازات شخصی که شهادت دروغ را مرتکب شده اسنوشتار به اشاره رفته است. هم

 ری خواهد بود. نوع مجازات تعزی
 : مجازات، شهادت، دروغ، فقه، قانون. واژگان کلیدی

                                                             
 . دانش آموخته، حقوق جزا و جرم شناسی 1
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 مقدمه
-های علمیها و سایتنامهها، پایانها، مقالهوجوی که در کتاببر اساس مطالعه و جست

گاهی دست پیدا نمودیم که در رابطه با مجازات شهادت به  پژوهشی صورت گرفت، به این آ
ها به ها و مقالههای زیاد گفته شده است، کتابفقهی سخن دروغ در مبانی دینی و در کتب

صورت ی که مجازات شهادت به دروغ را بهی تحریر در آمده است؛ اما کتاب یا مقالهرشته
ی مقایسوی بین فقه و کود جزای افغانستان بررسی کرده باشد به چشم نخورده است. در رشته

-که عوامل مجازات را مورد پژوهش قرار میجایهای حقوق جزایی عمومی، آنحقوق در کتاب
دانان که در این عرصه قلم به کار چنین فقیهان و حقوقشود. همدهد، به بحث آن پرداخته می

« جواهر الکالم فی شرح شرایع اإلسالم»اند، چون محمد حسن صاحب جواهر در برده
، «شرح لمعة الدمشقیه»نی در ق( مرحوم شهید ثا 1404، 6)بیروت، دار إحیاء التراث عربی، چ

)مطبعه سید « القضاء و الشهادة»(، و محمد آصف محسنی در 1384چا، )قم، نینوا، بی
(. در منابع فارسی نیز مستقاًل منبع خاصی در 1363ه، مهر داد  1404جا، ذالقعده الشهداء، بی

نوع جرم اشاره نموده های خاص این این مورد نبوده و تنها منابع محدودی موجودند که به جنبه
است؛ اما بحث از صورت تطبیقی آن با فقه و مباحث جزایی صورت نگرفته است. از 

، «ی اثبات دعواادله»ای را نام برد؛ مانند دکتر عباس زراعت، در توان عدهدانان نیز میحقوق
، «محقوق جزای عمومی اسال»(. داد محمد نذیر در 1390، 2)تهران، ناشر: قانون مدار، چ

، «های حقوق جزای عمومیباسته»ش(. و ایرج گلدوزیان در ه 1393، 10)کابل، رسالت، چ
صورت اختصار ی حاضر به(. حال بعد از این بحث مقدماتی مقاله1388، 18)تهران، میزان، چ

 کند.به مفاهیم چندی اشاره می
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 مفاهیم اصلی .1
ع موضو اسی و نیز به کلیات اینقبل از تبیین مطالب اصلی، به توضیح و بیان مفاهیم اس

 پردازیم.می

 مفهوم مجازات .1-1
ین، دادن در نیکی و بدی است)معاز منظر لغویین، مجازات به معنای جزادادن و پاداش

 (.1901، ص6محمد، فرهنگ فارسی، ج
االی در اصطالح، عبارت است از مجازات و یا مکافاتی است که مطابق با جرم باشد و ب

 ضی کهد. البته اگر مجازات را از دید قانون تعریف نماییم، آن در فرشخص مجرم اجراء شو
ت مجازا وی قواعدی است که جرم ریشه در جزاء داشته باشد که حتمًا دارد، به معنای مجموعه

 (.2627، ص2کند)همان، جرا تعیین می

 .  مفهوم شهادت2-1
ر دمعنای شهید شدن  در لغت، شهادت به معانی مختلف آمده است؛ مانند شهادت که به

هادت شی شهادت بر زبان جاری کردن، و چنین شهادت به معنای کلمهباشد، و هم )ج(راه خدا 
 (. 2095، ص 2به معنای گواهی دادن است)همان، ج

 ما درادر اینجا مراد از شهادت همان معنای اخیری است که به معنای گواهی دادن است؛ 
و در  به فعلی شخصی که شاهد آن را مشاهده کرده باشد،اصطالح عبارت است از گواهی دادن 

ه ضمن از او در خواست به شهادت شده باشد. همینطور از شهادت در اصطالح فقهی نیز ب
ـمـع )شـهـادات( جکنیم: های از آن اشاره میمعانی زیر به کار رفته است که به نمونه

ا که پس آنکس از شم» ی شریفه آیه)شـهادت( است و در لغت یا به معنای حضور است که در 
گر از شما در ایعنی (؛ 185( آیه 2بقره، ))« در ماه رمضان در سفر نباشد باید آن را روزه بگیرد 

ور تر را دارند، حضماه مبارک رمضان در وطن خود یا جایی که بنای ماندن ده روز و یا بیش
-و می از معانی شهادت حضور است،داشته باشند در همین معنا به کار رفته است؛ یعنی یکی 

ین مناسبت به اشود بیان نمود که به معنای گواهی دادن یا معانی دیگری که به کار رفته بی
 به آن وخواهد شهادت بدهد، باید حضور داشته باشد معنا)حضور( نباشد، زیرا شاهد وقتی می

  دهد، باید حساًّ دیده باشد.چیزی که گواهی می
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 غ . مفهوم درو 3-1
یز دروغ  به معناهای چون: سخن ناراست، خالف حقیقت، قول ناحق، و به معنای کذب ن

ه کچنین به معنای مصدری نیز استعمال شده است؛ یعنی دروغ گفتن استعمال شده است. هم
 به معنای سخن ناراست گفتن، کذب گفتن نیز استعمال شده است و مقابل آن راست گفتن

 (.1517است )همان، ص 
 نرسید، های که من مراجعه نمودم به نظراصطالح، یک تعریفی که جامع باشد، در کتابدر 

، که صورت یکجای به معرفی گرفته استلذا برخی قوانین هردو واژه )دروغ و شهادت( را به
یعی صورت عمدی انکار حق، پوشیدن تمام یا بعضی وقاکه هرگاه شاهد بهعبارت است از این
ی، محمد همت شود. )نماید بپردازد، شهادت وی دروغ شمرده میدت اداء میکه در مورد آن شها

 (.148، ص 1383، 382حسن، قانون جزای افغانستان، ماده 

 . مفهوم فقه 4-1
(. راغب 17192فقه درلغت فهمیدن چیزی، دانستن و دریافتن راگویند)همان، ص 

 ه علمت از علم شهودی و حسی باصفهانی در مفردات الفاظ قرآن گفته است که فقه عبارت اس
غایب و نامحسوس رسیدن است)راغب اصفهانی، محمدبن حسن، مفردات الفاظ قرآن، 

 (.319، ص1، ج1347
به  ن مقالهدراصطالح از فقه مانند سایر علوم تعاریف گوناگونی شده است که ما در ای اما

ح ر اصطالکنیم: فقه دده بسنده میتعریفی که از فقه در کتاب الموسوعة الفقهیه الکویتیه ارایه ش
-اش به دست میی تفصیلیهای عملیة که این حکم از ادلهعبارت است از علم به احکام شرعیه

 1427ه، ، الکویت، الموسوعة االلفقهیة الکویتی -آید. )وزارة االوقاف والشئون اإلسالمیه، 
 (.193، ص32جزء

یف ا تعرره کرده است، که ایشان آن تعریف وهبه زهیلی نیز تعریفی را در این زمینه ارائ
ضرر  نفع و شناختن نفس و چیزی را که به»ابوحنیفه از فقه دانسته و گفته: فقه عبارت است از 

این تعریف عام است که شامل احکام عملی )فقه(، اعتقادات و اخالقیات «. نفس است
 .(14، ص1تا، جشود)زحیلی، وهبه، فقه االسالمی و ادلته، بیمی
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 . مفهوم قانون5-1
وش، قانون در لغت به معانی مختلف بیان شده است، که عبارت است از: رسم، قاعده، ر

ت (؛ اما در اصطالح به معانی متعددی آمده اس2627، ص 2وآیین)معین، محمد، پیشین، ج
ن آی جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از که عبارت است از امری کّلی که بر همه

ی مقّننه( دار )قوهی است که مقامات صالحیتاچنین قانون عبارت از قاعدهشود، هم شناخته
مة هوضع و ابالغ کنند و آن مبنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است و 

: افراد مملکت از آن باید تبعیت نمایند. همینطور به صورت جمع چنین تعریف شده است
و  سله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانة کشورقوانین عبارت از یک سل

 کند)همان(.حقوق مردم و تکالیف ایشان را نسبت به دولت بیان می

 مفاهیم مرتبط .2
سهولت فهم و درک دقیق مطالب این مقاله، مستلزم بیان برخی مفاهیم مرتبط افزون بر 

 :پردازیمها میمفاهیم کلیدی است به ذیال به بیان آن

 .  مفهوم شاهد2-1
ته یکی از مفاهیم مرتبط مفهوم شاهد است؛ در ارتباط شاهد تعاریف متعدد صورت گرف

ه بلغت  اند، چنین است: شاهد دراست، از جمله تعریفی را که برخی لغت شناسان ارایه نموده
هده ا مشاای رشود که امری یا واقعهچنین به کسی اطالق میمعنای گواه، به معنای حاضر، و هم

 (.2006، ص 2پیشین، جکرده باشد)

  . مفهوم کیفر2-2
ای مفهوم مرتبط دیگر کیفر است،)به فتح ک، سکون ی و فتح ف(. کیفر در لغت به معن

 (.2020:  3، ج 1386عمید، سزا، جزا ومکافات آمده است)
یفر کش و اهای متعدد ارایه شده است، از جمله به معنای پاداما در اصطالح برای آن تعریف

کر ذای قابل کند. در نکتهرا جزا گوئیم؛ زیرا مقابل عمل است و از هر جهت برابری کفایت می
» د: مانن این است که در قرآن مجید جزا هم در پاداش و هم در کیفر و عذاب هر دو آمده است؛

 (.  191بقره «)کافران همین است ها را بکشید که سزای...پس اگر با شما در جنگ شدند، آن
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  . مفهوم جرم3-2
الروس »چنین در کتاب فرهنگ ی پدید آورنده، همی تجّرم، در لغت به معناجرم؛ از ماده

اند: الجرم؛ به معنای خطا و گناه. )خلیل جّر، فرهنگ الروس، چنین معنا نموده« عربی به فارسی
از مرتکب شدن ( و در اصطالح عبارت است  738، ص1، ج 1384ترجمه)سید حمید طبیبیان( 

شناسان در رابطه با تعریف جرم، تعاریف مختلف فعلی که خالف شرع و قانون باشد. گرچه جرم
 را ارائه دادند که ما جهت اختصار به یک تعریف اجمالی اکتفاء نمودیم.

-بعد از بررسی مختصر به مفاهیم اصلی و مفاهیم مرتبط، وارد مباحث اصلی این مقاله می
 گردد:ترتبیب ذیل مطرح می شویم که بر اساس

 مبنای مسؤولیت جزایی .3
پایه  از لحاظ لغوی به معنای بنا، عمارت، بنیان، اساس، ابتدا، اول و« مبنا»ی واژه
د وجه به مواربا ت« مبنا»ی در استعمال اصطالحی نیز کلمهی مبنا( نامه، واژهدهخدا، لغتاست)

 شود کهی علمی خاص اضافه میک نظریهکار بردش دارای معانی مختلف است که گاهی به ی
 است و هایی است که منجر به اثبات و پذیرش آن نظریه شدهدر این صورت به معنای استدالل
شود که مراد از آن اصول کلی با مباحث بنیادی آن علم گاهی به علم خاص اضافه می

 (.8، ص1389ساریخانی، عادل، حقوق جزای عمومی اسالم، است)
ه جهت ک، علل و عواملی هستند «مبانی مسؤولیت کیفری»ز این واژه در عبارت ولی مراد ا

ن به ا انساشود و یا تحت این عنوان در واقع به این پرسش، که چرمسؤول بودن انسان ارائه می
 شود.خاطر رفتارش در مقایل جامعه پاسخگو باشد؟ جواب داده می

دگاهای متعدد و در عین حال متفاوت و در رابطه با مبانی مسؤولیت جزایی، مکاتب و دی
از محورهای « جبر و اختیار»ی احیانا متضاد عرض اندام نموده است که در این میان دو کلمه

بحث در فلسفه و کالم است و نقش به سزای در بروز دیدگاها و تعیین مبنای مسؤولیت کیفری 
شد و س سیاست مادی تعیین میدارد. پیش از انقالب فرانسه، مبنای مسؤولیت جزایی، بر اسا

بود و به همین دلیل، این جرم ا زسوی هر نوع فاعلی « وجود خارجی و وقوع جرم»معیار فقط 
ها را داد، آنپیوست، ولو از سوی حیوانات، اشیا، مجنون و مردگان رخ میکه به وقوع می

عوده، عبد رد)گیگونه توجهی به شخص مجرم و حاالت او صورت نمیکرد و هیچمجازات می
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اما پس از انقالب کبیر (؛ 367، ص1390القادر، التشریع جنایی، مترجم: حسن فرهمد نیا، 
تر بر اساس اختیار و ی مکتب کالسیک، مبنای مسؤولیت کیفری بیشفرانسه و بر اساس نظریه

کید داشت که تنها کسی که از عقل و اختیار )که فقط انسان این دآزادی توجیه می و شد و تأ
مندند، مسؤولیت کیفری دارد و قابل مجازات است؛ چون انسان عاقل و صفت را دارد( بهره

مختار توان تشخیص خوب و بد، خیر و شر، گناه و غیر گناه، اوامر و نواهی را دارد و در صورت 
کند که باید مسؤول رفتارش باشد و مورد مجازات قرار گیرد. تخلف عدالت اقتضا می

اما از نظر مکتب تحققی که پس از مکتب کالسیک ظهور (؛ 9دل، پیشین، صساریخانی، عا)
کرد، انسان اختیار دارد و بلکه در اعمال خود مجبور است و لذا از این جهت قابل مجازات 
نیست و مسؤولیت کیفری ندارد ولی از این جهت که این انسان مجبور به جامعه زیان رسانده و 

ده، به خاطر دفاع از جامعه باید او مسؤول دانسته شود و مورد از خود حالت خطرناک نشان دا
 همان(.پیگرد و اعمال مجازات قرار گیرد)

ه با بعدها مکتب جدیدی به و جود آمد که هدفش تلفیق دو مکتب تحققی و کالسیک بود ک
 یک راعنوان مکتب اختیار نسبی معروف است. طرفداران این مکتب در واقع عقاید مکتب کالس

انسان  و آزادی دارد که هر چند اختیارپذیرد، و اذعان میرابطه با مبنای مسؤولیت کیفری می در
تیار بنا بر عواملی محدود شده است، ولی بازهم ارتکاب جرم تحت فرمان همین اراده و اخ

 القادر،عوده، عبدی ارتکاب نقش غیر قابل انکار دارد. )شود و اختیار در پروسهانجام می
 (.  368، 9ص پیشین،

اما از نگاه فقه و حقوق اسالمی نیز باید به نحوی مبنای مسؤولیت کیفری را در اختیار و اراده 
 )ج(وجو کرد و این که چه گونه نقش دارد در توضیح چنین بیان شده است: خداوندانسان جست

و ابتال را هم در  بندگانش را بیافرید و مرگ و حیات را به و جود آورد و برای آنان اسباب آزمایش
ها عقل و گوش و چشم و اراده، ذات و نفس آنان و هم در جهان بیرون فراهم ساخت. در خود آن

گونی در شهوت، توانمندی، غرایز، حب و بغض، میل و نفرت قرار دارد و اخالق متضاد و ناهم
طلبند. در را می درون افراد به و دیعه نهاد که به اقتضای سبب و مسبب، هر کدام آثار خاص خود
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ها ها بدان کشش دارند و در وصول به آنبیرون از اشخاص، منافع و اموری قرار داد که انسان
چنان که امور دیگری آفریده است که انسان از آن متنفر است و به قصد کنند، همرقابت می

 همان(.کند)ها تالش میدوری و اجتناب از آن

ست بلکه اها به حال خود رها نساخته ها و انگیزهخصلتخداوند بزرگ آدمیان را با همین 
ا، اخت ردر فطرت و عقل آنان قدرت شناخت خیر و شر، نفع و ضرر، درد و لذت و ابزار این شن

امبران، تادن پیا فرسبه و دیعه گذارده است و البته در این مرحله نیز آنان را رها نکرده است، بلکه ب
رگونه ها، راه اقت انبیی دلیل و براهین بر صدمور آشنا ساخته و با اقامهها را به جزئیات این اانسان
طنی گذاشتن حجت بابا ودیعه )ج(جویی را برای مردم مسدود کرده است. بنابراین، خداوندبهانه

 گناه و فرستادن حجت بیرونی، راه را از چا مشخص و اطاعت را از معصیت، گناه را از غیر
 ست کهانتخاب با در اختیار داشتن اراده و آزادی در دست انسان ا مشخص کرده است و کلید

 چنانچه بینند وکند. پس اگر فرامین را بشنوند و اطاعت کنند، زیان نمیکدام مسیر را انتخاب می
وع و عمال ممنکه به اها بعد از آنی عقوبت و کیفر خواهند بود. انساننافرمانی کنند، شایسته

 نان هیچند، از آها را انجام دادشدند و مع الوصف با اراده و اختیار خود آن ها مطلعمجازات آن
 ای قابل قبول نیست.عذر و بهانه

 در آیات و روایات  دروغ .4
و  آثار در این قسمت از نوشتار مناسب است در ار تباط به دروغ، سخن کذب  و شهادت دروغ

 ریم.صورت مختصر به طرح و بررسی بگیپیامدهای دروغ مباحثی را در ذیل تحت چند عنوان به

 .  دروغ در روایات1-4
مینه زتمام انبیا دروغ را تحریم کردند. سخن دروغ غیر از شخصی دروغگو است. در این 

هَ ِإنَّ » فرماید: یک روایت نقل شده است که می )ع(روایاتی وجود دارد. از امام صادق َو   َعزَّ  اللَّ
 (. 104، ص 2)کافي، ج «. رِ رِّ َو اْلَفاِج ي اْلبَ ِإلَ   ِإال ِبِصْدِق اْلَحِدیِث َو َأَداِء االَماَنةِ َجلَّ َلْم َیْبَعْث َنِبّیاً 

کند، دیگری ادای شود که یک بحث راستی در گفتار را مطرح میدر این حدیث دیده می
زیت و بینیم که صداقت در گفتار در قدم اول یادآوری گردیده است که این مجا میامانت، این

دهد. بنابراین، کسی که دروغ بگوید فعل حرامی را مرتکب اهمیت راستی در گفتار را نشان می
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شده است. باید گفت که  فطرت، مخالف گفتن سخن دروغ  است، حتي کودك در مراحل اول 
گوید که مثاًل مادرم گفت که بگو آید به طرف میکند، و حتا ميصورت راست نقل ميدروغ را به

طور مثال گفتم و این به این معنا است که اصال دروغ خالف فطرت خانه نیستم، این را بهمن 
زند و گو از آرامش بر خوردار نیست؛ همیشه دست و پا ميباشد. انسان دروغحتا اطفال می همه

 کند که سخنش راست جلوه کند، نشود یک موقع خالف آن ظاهر شود. تالش می

 ز منظر روایات . پیامدهای دروغ ا2-4
یک از پیامدهای دروغ انحراف است که  همه تصمیمات و   . انحراف دیدها؛1-2-4

)ع(  شود تا جائي که یوسفشود. با دروغ همه جنایات توجیه مياعمال از مدار حق خارج مي
ها اهل و شود. با دروغ نااهلبه زندان و امام حسین )ع( را خارجي معرفي مي کنند و شهید مي

 شوند.مردم حاکم و سبب هزاران جنایت مي بر
، شود، با دروغ پیوندها گسستهدروغ موجب قطع ارتباطات می . قطع پیوندها؛2-2-4

 الدین شود. خواجه نصیریک خانم پاك، متهم مي)س( اعتبار، بدبیني زیاد و مریمهای بيانسان
وم اي رفت که معلهر به نقطهی حلي از شطوسي متهم به کفر شد و فخر المحققین فرزند عالمه

نشأ منشد کجا رفت و کجا ماند و کجا مرد و قبرش کجاست. موارد زیادی وجود دارد که سر 
 ی آن دروغ است. همه

طور شود، در این احادیث و جود دارد بهها خیانت و فسق میساز دهواقعًا دروغ زمینه 
ي َیْهِد  َکِذَب ِإنَّ الْ »فرماید: ست چنین مینقل شده ا )ع(نمونه حدیثی که از امیر المؤمنین علی

 (.419أمالي صدوق، ص «) ِإَلي اْلُفُجورِ 
ین سود های نامشروع؛. زمینه4-2-3 قل در یک روایت ن )ص(از پیامبر اکرم ساز بیشتر

َبا اْلَکِذُب » شده است:   ز هیچ،وغ گو اکند و در؛ ربا خوار مالي دارد و آن را زیاد مي«َأْرَبي الرِّ
 (..377، ص 4کند)من ال یحضره الفقیه، ج چیزي درست مي

شود)دروغ سازي انسان شود؛ اما دروغگو نمياما در مقابل آن داریم که مومن ترسو، بخیل مي
کند، حتا ایمان به خدا(.  شخصي به را از حقیقت خالي و قهرا هیچ حقیقتي را جذب نمي

ه کنم؟ فرمود:" پیمان ببند که دروغ نگویي". بعد دید ها هستم، چگفت: معتاد به آلودگي )ص(پیامبر
دروغ را ترك و همه  )ص(ی دروغ است، به خاطر پیمان با پیامبری کارهاي دیگر او در بردارندههمه

ها است، ساز بسیاری از بدبختیطور است که دروغ زمینهکارهایش اصالح شد. واقع همین
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گر این جنبه اصالح بشود، شهادت ناحق و دروغ صورت گردد؛ ابسیاری از چیزها به دروغ بر می
شود، راهنمائي ناآگاهانه در طب و ...، گیرد، کاله گذاری جهت ربودن مال دیگران واقع نمینمی

ها، مدح یا مذمت خالف از انسان یا چیز دیگر، وارونه جلوه دادن ها، اغراء به جهلکاله برداري
 کردن سبب وارونه عمل کردن است.سبب وارونه فکرکردن و وارونه فکر 

 ها، َقاَل َأِمیُر ی فتنهدروغ هم گناه است و هم مقدمه ها؛ی فتنه. دروغ مقدمه4-2-4
اِر)أمالي صَلي الإِ ْهِدي : ِإنَّ اْلَکِذَب َیْهِدي ِإَلي اْلُفُجوِر َو اْلُفُجوَر یَ )ع(اْلُموِمِنیَن  (. 419دوق، ص نَّ

ُبوا َلَك االُموَر )توبه/  ا دروغدروغ گناه کلیدي است؛ زیرا ب ها را دگرگون و باطن ها(. قلب48َقلَّ
ها نهاز فت کند. دروغ از زنا کرده خطرناك شمرده شده است، به دلیل اینکه سر منشأ بسیاریمی

ن موقع ر آمد، آگذارد، وقتی فقر دباشد. از منظر روایات، دروغ  فقر را نیز به ارث میدروغ می
ک ر به یشود؛ بنابراین، حتا برگشت فقشکل زا است و این دروغ سبب ایجاد فقر میفقر نیز م

)خصال « ْلَفْقَر ِرُث ااْعِتَیاُد اْلَکِذِب ُیو»: )ع(معنا  دروغ  است. بر اساس سخن امیر المؤمنین علی
 (.504، ص 2صدوق، ج 

حداقل تر معامالت جهان و یا شاید چون بیش کند؛. دروغ سلب اعتماد می5-2-4
ی امهرها جاي است، هر مقدار که دروغ گفته شود، در معامالت  به قرارها  و اقرااي  نسیهعده

ارد و بار ندبندد، آدم دروغگو اعتعمل پوشانده نشود، به همان مقدار اعتماد از جامعه رخت می
د حر ماند. دروغ تا سکند. انسان دروغگو در اجتماع تنها میکسي با او داد و ستد نمي

ل او ه همه مثکند کداند و فکر میبرد که حتا دیگران را مثل خود میاعتمادسازی را از بین می
پردازي بافد و دروغهاي خود صدها دروغ دیگر ميگوید، گاهي براي توجیه دروغدروغ می

 کسی بر کسی دیگرشود. در دادگاه وجدان او شرمنده است. در همچو وضعیت هیچکارش مي
ه اعتمادی در جامعبراین، یکی از پیامدهای مخرب دروغ ایجاد فضای بیکند. بناد نمیاعتما

زء شود، به قول عالمه طباطبائي هر جباشد.گاهی دروغ سبب رسوایی و سبکی انسان میمی
را  وازمشنظام هستي با اجزاء دیگر و لوازمش مرتبط است. دروغگو اگر چیزي را پنهان کند، ل

ر ست؟ بارا پاره کرد پیراهنش چرا سالم  )ع(شود. بر فرض گرگ یوسفد رسوا ميچه کند، لذا زو
 ي َمْن َیْهِد  ِإنَّ الّلَه ال»فرماید: فرض گندم کاشتي پس چرا جو سبز شد همین است که قرآن مي

 .(28ّذاٌب()غافر/ ()ِإنَّ الّلَه ال َیْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف کَ 3)زمر/ « ُهَو کاِذٌب َکّفاٌر 
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 یکی از پیامدهای دیگری دروغ این است . دروغ موجب اضراب و نا امنی روان؛6-2-4
ایت که در یک رو )ص(شود. به فرمایش پیامبر اکرمها میکه سبب اضراب خاطر و روح انسان

. (535، ص 1الغمة، ج «)الصدق طمأنینة و الکذب ریبة کشف» فرماید: نقل شده است می
 است که مبادا حرف امروزش با فردا تضاد داشته باشد.پرداز در هیجان انسان دروغ

نا گو به معواقعیت این است که کم حافظه بدن دروغ. دروغ گو کم حافظه است؛ 7-2-4
شد، باکه او اصاًل حافظه اش کم اش یکی نیست، مه اینی سخنش با سخن گفتهاست که نتیجه

ش شود، چون دروغ بوده به یادیعنی سخن چون دروغ است، سخن امروزش با فردا یکی نمی
ود شمی گوید،  بعد معلومنیست که دیروز در این مورد چه گفته است، امروز چیزی دیگری می

مام گو کم حافظه است. حدیثی از اگویند که دروغکه دروغ گفته است، به این لحاظ می
ا َأَعاَن »فرماید: در این زمینه نقل شده است که می )ع(صادق ُه ِإنَّ ِممَّ اِبیَن َلي الْ ِه َع بِ  اللَّ َکذَّ

ْسَیاَن   (.341، ص 2)کافي، ج «النِّ

 عوامل دروغ گوئي .5
که  رسدیمبعد از بر رسی مباحث پیامدها و آثار دروغ، در این قسمت از بحث الزم به نظر 

یم، بگیری مختصر، مبحث عوامل دروغ را به بررسی صورت مختصر در حد وسع این مقالهبه
قیمت  ای به خاطر گفتن سخن دروغ در جامعه قدر وگویند، چرا عدهک عده دروغ میکه چرا ی

برد. ز بین میاست آن را ا عنوان یک ارزشدهد، اعتمادهای که در بین مردم بهخود را به باد می
وارد م، که باشدپاسخ این چراها را باید در مباحث ذیل به بر رسی بگیریم، که عوامل آن چه می

 باشد:اکی از عوامل دروغ میذیل ح

 . ضعف ایمان 1-5
داند،  انسان خدا را شاهد کسی که به خدا ایمان دارد، خدا را شاهد در گفتار و رفتار می

را در اعمال  )ج(کند. اگر کسی خداوندگوید، دروغ بافی میداند، خالف حقیقت سخن مینمي
گو را آیات زیادی وجود دارد که انسان دروغ گوید،و رفتار و گفتار خود را شاهد بگیرد دروغ نمی

َو ُرُسُلنا (. »14علق/ «)َأ َلْم َیْعَلْم ِبَأنَّ الّلَه َیري»مورد سرزنش و عتاب قرار داده است، مانند: 
شه (. انسان همی18ق/ «) ما َیْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإال َلَدْیِه َرِقیٌب َعِتیٌد (. »80زخرف/ «) َلَدْیِهْم َیْکُتُبوَن 
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نویسند و یاد داشت برداری دارند، در محضر خداوند است، فرستادگان خداوند همه چیز را می
 که رقیب و عتید زیر نظر نظر دارند.شود، مگر اینهیچ سخن تلفظ نمی

 ی خود. تبرئه2-5
ت صداق وکه خودش را در نزد دیگران اهل راستی ی خود شان تا اینگاهی انسان برای تبرئه

-ان میی دیگرند و برای دیگران بفهماند که سخنم دروغ نیست، مسؤولیت را به عهدهمعرفی ک
 غ است.های دیگری درواندازند و آن وقت در پی توجیهات دروغ برآید. این نیز یکی از علت

 . احساس کمبودی3-5
که در شخصیت خود احساس کمبودی دارد، پیش وجدان خودش ها از اینانسان برخی

یامبر شود، پخواهد آن ضعف را بر طرف کند، به دروغ متوسل میبه گمان خودش می ضعف دارد،
 (.223ید، ص اختصاص مف«) ال َیْکِذُب اْلَکاِذُب ِإال ِمْن َمَهاَنِة َنْفِسهِ »سخنی دارد:  )ص(اکرم

 . دشمني و حسد 4-5
ن ، یا آکه شخص به اهداف خود برسد و بر دشمن خود غلبه پیدا نمایدگاهی برای این

د تا گویخواهد بر آن طرف مقابل خودش فایق آید دروغ میحسادت که به یک شخص دارد، می
شده  نه ذکرهای دیگری نیز در این زمیاینکه بتواند حسد خود را به جا کرده باشد. البته علت

 است که این در وسعت نوشتار این مختصر نوشتار نیست.

 موارد مجاز دروغ گفتن .6
 های مختلف دستوارت ودین مقدس اسالم یک دین جامع است، در زمینه کهاز آنجایی

ها و لز جنجااتلفی، به دروغ و به دور ی سالم به دور از حقفرامینی دارد، برای آنکه یک جامعه
تا ها داشته باشیم، دین اسالم موارد را به خاطر مصلحت و حفظ آرامش جامعه، حکشمکش

خی آن همه کیفرهای که برای شان ذکر شده است؛ ولی در برسخن دروغی که حرام است، با 
 موارد آن هم با وجود شرایطی دروغ گفتن را مجاز دانسته است، از جمله:

ِه  .  لزوم کتمان:6-1 بحار «): ال تك صادقا حتي تکتم بعض ما تعلم)ص(َقاَل َرُسوُل اللَّ
یک چیزی را به خاطر یک سری  کند که انسان(. بعضی موارد ایجاب می8، ص 75االنوار، ج 

 مصالحی که دارد، دروغ بگوید و کتمان کند.
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روغ ددین اسالم برای ایجاد اصالح بین دو شخص ولو اینکه با گفتن سخن  . اصالح:2-6
د. باشآوردهای معنوی ومادی میباشد باید اصالح صورت گیرد. با اصالح جامعه شاهد دست

 نیم کهبینگاه نماییم، آن وقت می )ص(حضرت پیامبر اکرمبا توجه به موضوع، وقتی به سخنان 
َه َعزَّ َو َجلَّ »را با مضمون عالی بیان داشته است:  حضرت چه جمله  ِذَب ِفي  اْلکَ  َأَحبَّ ِإنَّ اللَّ

ْدَق ِفي اْلَفَساد الِح َو َأْبَغَض الصِّ  (.352، ص 4من ال یحضره الفقیه، ج «)الصَّ
هم  است، این مسأله ای که دروغ گفتن مجاز دارد، در جنگیکی از جاه . در جنگ:3-6

 ص()کرماامبر از منظر اسالم و هم از منظر فقه )دروغ( اشکار شرعی ندارد. در این زمینه نیز پی
بحار «)کل الکذب مکتوب کذبا ال محالة إال أن یکذب الرجل في الحرب»سخنی دارد: 

موارد  زن، )البته این در شرایط خاص است(. طور دروغ برای(. همین254، ص 69االنوار، ج 
ن دیگری وجود دارد که در کتب مفصل ذکر شده است و داللت بر جواز دروغ گفتن در چنی

 موارد خاص وجود دارد.

 گو برخورد با دروغ .7
قت در دهای مختلف دارد، از جمله هایی که در زمینهاست، دقت )ج(قرآن که کالم خداوند

 ارد ودگو سخنی راست دارد؛ حتا در مورد بر خورد دیگران با شخص دروغمورد دروغ و سخن نا
که کنید، بلگو و فاسق آن را قبول نفرماید هر سخنی را که شنیدید خصوصًا از اشخاص دروغمی

آن  ردید،در مورد آن تحقیق نموده و بعد از تحقیق اگر اطمنان به راست بودن آن سخن پیدا ک
ُنوا َبٍإ َفَتَبیَّ ٌق ِبنَ ُکْم فاِس إْن جاءَ » ِفرماید: ی بسیار کوتا اما پر معنا میجمله وقت قبول کنید، قرآن با

 (.6حجرات/ «. )َأْن ُتِصیُبوا َقْومًا ِبَجهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعلي ما َفَعْلُتْم ناِدِمیَن 

 شهادت دروغ هم دروغ است .8
صورت ، دروغ اگر بهیکی از مباحث بسیار مهم در گفتن سخن راست، در نوشتار است

نوشتاری باشد، نیز دروغ است و همان حکم حرمت که در دروغ زمانی و لفظی است، همان 
شود مواردی را یادآوری طور مثال میباشد؛ بهصورت نوشتاری نیز میحکم در سخن دروغ به

ی پزشك بدون تشخیص هم دروغ است، تکذیب کردن سخن راست هم کرد؛ مانند:  نسخه
است در نوشتاری هم دروغ است. انکار حق در نوشتار نیز دروغ است. تحریف مطالب دروغ ر

ی دروغ در ها و ادارات، اختصاص بودجه)کم کردن یا زیاد کردن( دروغ است. آمار سازمان
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مورد گزارش کار به زن، شوهر، همکار، مدیر، گزارش خرج، قدرت و اعتبار، سابقه، دولت، 
که صورت نوشتار را به خود گرفته باشد، دروغ است. دروغ باشد، ولو این های اینهنرو .... همه

تر اشاره شده است، همین ها کمدر واقع یکی موارد بسیار مهم که در برخی کتب به چنین دروغ
شود. سوگند دروغ نیز حکم موارد است که در ابتدا اصاًل خود شخص متوجه سخن دروغ نمی

نزد منصور سعایت کرد و امام از مدینه به عراق  )ع(غ از امام صادقدروغ را دارد، شخصي به درو
اي منصور به آن شخص گفت: سوگند یاد کن. او هم سوگندي یاد فراخوانده شد و در جلسه

ی سوگند حیائي صیغهفرمود: این چنین سوگند یاد کن او هم با کمال بي)ع( کرد: امام صادق
نقل شده است: حواریون به  )ع(ي و فوري مرد. از امام صادقدروغ را براي گرفتار کردن امام جار

عیسي عرض کردند؛ ما را ارشاد کن، فرمود: موسي شما را امر کرد که به خداوند قسم دروغ 
:" قسم )ع(گویم به خدا قسم نخورید، نه راست نه دروغ. امام صادقنخورید، من به شما مي

ادی در این مورد وارد شده است که: قسم دروغ ی دروغ محارب با خداست. روایاتی زیخورنده
چنین در روایت دیگری دارد: قسم دروغ اعقاب شما را مبتال به فقر کند. هممملکت را ویران مي

 (.کند)وسائلها را قطع ميکند. قسم دروغ و قطع رحم شهرها را خالي و نسلمي

 شهادت دروغ در قرآن  .9
چنین کتمان سخن حق را؛ ش قرار داده است، همقرآن کریم شهادت دروغ را مورد سر زن

های قرآنی یعنی به حق شهادت ندهد)در فرض فرذاهم بودن شرایط آن( باز هم مورد خطاب
ُه آِثٌم َقْلُبهُ »گیرد: قرار می هاَدَة ِلّلِه ذِلُکْم ُیوَعُظ ِبِه َمْن (. »283بقره/  «)َو َمْن َیْکُتْمها َفِإنَّ َو َأِقیُموا الشَّ

وَر (. »2طالق/ «)ِ ُیوِمُن ِبالّلِه َو اْلَیْوِم االِخرکاَن  ِذیَن ال َیْشَهُدوَن الزُّ َو ال َتْقُف (. »72فرقان/ «)َو الَّ
ی خود انسان (. دروغ به جز آثار سوء اخالقي که در شاکله36)اسراء/ «. ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم 
هایي که سد سبا را با آن استحکام ویران ثل موشکند، می جامعه را ویران ميدارد بنیان و شالوده

کردند. دروغ درخانه، دروغ در مدرسه، دروغ در بازار، دروغ در محله، دروغ در اداره، نظام 
باري از جهت فرهنگي، پاشد. دروغ آثار زیانخانواده و مدرسه و بازار و اداره .... را از هم مي

رد؛ اما قرآن کریم که کتاب جامع است هم از حقوق اقتصادي، سیاسي و اجتماعي، به دنبال دا
» فرماید: کند و میی اخالقی میکند. در اخیر یک توصیهو هم از معامالت و ... بحث می

: )نیکوترین مردم اصحاب من هستند، بعد کساني )ص((. پیامبر119توبه/ «)ُکوُنوا َمَع الّصاِدِقیَن 
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خورند، بي شود تا حدي که مردم قسم دروغ ميرائج مي ها خواهند آمد، بعد دروغکه بعد از آن
 ها شهادت بخواهد(.آن که کسي از آنها را سوگند دهد و شهادت دهند بيآن که کسي آن

 شهادت کذب در قانون جزایی افغانستان .10
روغ دهادت شدر قانون جزایی افغانستان نیز مواد وجود دارد که در ارتباط به جرم پنداشتن 

د که مواز ایندهیم. قبل اده است که در این زمینه  مواد ذیل را مورد بر رسی قرار میمطرح گردی
ب ک مطلقانون را که برای مجازات شهادت به دروغ مورد ارزیابی قرار دهیم، الزم است به ی

عریف شود، اگر چه در تاشاره داشته باشیم و آن این است که کدام شهادت دروغ محسوب می
تا حدی روشن شد که سخن خالف واقع را دروغ و شهادت خالف واقع را  شهادت به دروغ

یز ننستان ی کود جزایی افغاشهادت کذب بیان داشته است؛ اما در این مورد بهتر است به ماده
سوگند  دارد: هرگاه شاهد بعد از ادایک ج، چنین بیان می 481ی مروری داشته باشیم، ماده

شیدن ق، پوحنزد مأمورین ضبط قضایی عمدًا به اظهار باطل، انکار  قانونی در پیشگاه محکمه یا
روغ دنماید، بپردازد، شهادت وی تمام یا بعضی از وقایعی که در مورد آن شهادت ادا می

 (.456، ص1396شود)متمم، محمد جان، کود جزایی افغانستان، محسوب می
ته ر گرفر ذیل مورد ارزیابی قراطوچنین مجازات شهادت به دروغ در مواد این قانون بههم
شخصی که در یک جرم به نفع یا ضرر متهم به دروغ شهادت ادا نماید، به حبس »است: 

-یصدو بیست هزار افغانی محکوم ممتوسط تا دو سال با جزای نقدی از شصت هزار تا یک
 (.482ی پیشین، ماده«)گردد

متهم  د: هرگا در اثر شهادت دروغ،دار( چنین بیان می482ی )چنین در بخش دوم مادههم
االی بگردد که ی جرمی محکوم میبینی شدهمحکوم علیه قرار گرفته باشد، شاهد به جزای پیش

 زای یاجطور در بخش سوم این ماده در مورد دعوای غیر محکوم علیه صادر گردیده است. همین
ی که در دعوای غیر شخص»مأمورین ضبط قضایی شهادت دروغ بدهد، چنین حکم شده است: 

ه قدی دنجزایی و یا نزد مأمورین ضبط قضایی شهادت دروغ ادا نماید، به حبس قصیر یا جزای 
 (.3همان، بند«)گرددهزار تا بیست هزار افغانی، محکوم می

( کود جزای افغانستان در رابطه به کسی که طلب یا قبول بخشش یا گرفتن 483ی )ماده
منظور ادای شهادت شخصی که به»ماید، چنین حکم نموده است: ی ادای شهادت دروغ نوعده
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دروغ، پول، مال یا منفعتی را طلب نماید یا بخشش یا وعده آن را بگیرد و یا قبول نماید، وی و 
ی جرم بینی شدهشخصی که بخشش یا وعده را داده و یا در آن وساطت نموده به جزای پیش

 (.483ی همان، ماده«)گرددر باشد، محکوم میترشوت یا شهادت دروغ هر یک که شدید
غ ه دروببینی شده برای رشوت گرفتن و شهادت در این ماده یک قید را آورده که جزای پیش

 باشد.هر کدام که شدیدتر است، آن شخص محکوم می
ان شود در کود جزای افغانستاما مواردی که موجب خفیف شدن مجازات شهادت دروغ می

احوال ذیل »دارد: ( کود جزا چنین بیان می486ی )ابی قرار گرفته است، در مادهنیز مورد ارزی
وغ و رجوع شاهد از اظهارات در -شود: اولاعذار مخففه در جرایم شهادت دروغ شناخته می

ت بیان حقیقت قبل از صدور حکم در موضوع دعوی و یا در تحقیق قبل از صدور قرار هیئ
ه به کظهار حقیقت، شاهد را به خطر بزرگ مواجه گرداند طوری در حالتی که ا -تحقیق. دوم

او  ا برادریواهر خآزادی یا شرف او صدمه وارد کند یا به اثر آن زوجه، یا یکی از اصول یا فروع یا 
 (.486پیشین، ماده «)به خطر مواجه گردد

شده  پنداشتهی شهادت دروغ عنوان عذر مخففهشود که برخی موارد بهدر این ماده دیده می
 است؛ اما چیزی دیگری که باید متذکر شد این است که موردی وجود دارد که شخصی شهادت

ین بیان ورد چنمگردد و کود جزای افغانستان در این دروغ ادا نموده است؛ اما جزا بر او تطبیق نمی
ه کخصی احکام شهادت دروغ بر شخصی که شهادت وی به حیث شاهد الزم نبوده یا بر ش»دارد: 

 (.487همان، ماده «)گرددمطابق احکام قانون مکلف به ادای شهادت نباشد، تطبیق نمی
مان هالبته اشخاصی دیگری نیز وجود دارد که بر اساس قانون کود جزای افغانستان به 

کند،  که شاهد را از شهادت ندادن اغواگردد، مانند کسیمجازات شهادت به دروغ محکوم می
ک که از طرف یی اغوا کند که از ادای شهادت امتناع ورزد، کسیبخشش یا وعده که در اثرکسی

جازات من به که حقیقت را عمدًا تغییر دهد و مانند آعنوان اهل خبره تعیین شده تا ایننهاد به
 باشد.شهادت به دروغ محکوم می
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ر دیگ و مفاهیم در مبحث مفاهیم بیان شد که برای مجازات، شهادت، کذب، فقه در نتیجه:

غ حکم شهادت به دروچنین مباحث دیگری تحت عنوان  معناهای متعدد اظهار شده است. هم
ت از که بر اساس آیات متعدد قرآن کریم و احادیث وارده در این زمینه روشن شد که عبار

روغ از گو عوامل دباشد. پیامدهای دروغ، شهادت به دروغ بر خورد با اشخاص دروغحرمت می
به  چنین مباحث شهادت به دروغ در قانون جزای افغانستان و مجازات آنباحثی است و همم

 بحث و بررسی قرار گرفت.
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 1355های کود جزا بر قانون جزای سال ی مزیتبررسی و مطالعه 

  1فرشته هوسا ارسالن

 چکیده 
ی حاکمیت رژیم سیاسی متفاوت، تنوع قوانین با توجه به اقتضائات زمانی متفاوت و در دوره

ستان در پی های جنایی متفاوت و ناهماهنگی را در چارچوب کلی نظام حقوقی افغانسیاست
تدوین گردیده و « تسامح صفر»داشته است. برخی از قوانین همانند قانون جرایم علیه امنیت با 

گرایی یک ی ملی، کاماًل بر عکس، برمبنایی مصلحتبرخی از قوانین همانند منشور مصالحه
وانین جانبه و بدون در نظر گرفتن مصلحت جامعه و قربانیان به تصویب رسیده است. برخی از ق

گرایی کیفری تدوین شده است و حتا با نیز همانند قانون منع خشونت علیه زنان بر مبنای عوام
گرایی کیفری است. در همین راستا، ی مطلق جریان عواموجود کود جزا هنوز هم تحت سیطره

 کود جزا در سایت وزارت عدلیه، مواد جزایی منع خشونت علیه زن از کود جزا حذف شد. اگر با
ی سیاست شناسانه به کود جزا نگریسته شود، دو عامل بسیار خطرناک، تهدید کنندهنگاه آسیب

گرایی کاماًل یک جانبه یا جنایی منسجم و واحد در افغانستان است: یکی، مصلحت
گرایی گرایی حکومتی بدون توجه به مصلحت کلی اجتماع و دوم، سیطره و سلطه عواممصلحت

ی مناسبی برای رشد ی فعلی افغانستان که زمینهی سیاسی متشنج جامعهکیفری آن هم در فضا
که احکام جدید در رابطه به جرایم نوطهور مانند، ها دارد. این کود در پهلوی ایناین نوع نگرش

جرایم مالیاتی و تجارتی، جرایم ممانعت از تطبیق عدالت، جرایم سازمان یافته، جرایم سایبری، 
ی روم وغیره را در برگرفته است، شامل قانون و جرایم شامل اساس نامه جرایم محیط زیستی

 باشد. اند، می، قوانین متعدد دیگری که دارای احکام جزایی1355جزای سال 
کود جزا، قانون جزا، مزیت، افغانستان، سیاست جنایی، حقوق کیفری، های کلیدی:واژه

 جرم انگاری.
                                                             

 کابل، افغانستان )ص(شناسی، دانشگاه خاتم النبیینی حقوق جزا و جرمآموختهدانش.  1
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 مقدمه
و  ، ناقصافغانستان، از لحاظ تقنین با سیاست جنایی سرگردانتا قبل از تدوین کود جزای 

گونه چی، هیدر نتیجه، ناکارآمد مواجه بودیم، چنان که در برخی از موارد همانند جرایم سایبر
نی قانو انگاری وجود نداشت و در بسیاری از موارد همانند جرایم فساد اداری با خالهایجرم

ام ای و جهانی، پای نظجنایی منطقه ی هماهنگی با سیاستچنین در عرصهمواجه بودیم. هم
ی قوانین جزایی کرد تا در عرصهرسید. از این جهت، ایجاب میجزایی ما لرزان به نظر می

توان گفت کشور بختانه با تدوین و توشیح کود جزا به جرئت میتحولی صورت بگیرد که خوش
 تقنینی خواهد بود. ی سیاست جنایی شاهد دگرگونی مثبت در عرصه

 زنگریخصوص قانون جزا باکند در قوانین موجود بهافغانستان در کنفرانس لندن تعهد می
محکمه، لوی  ی کود جزا از سوی وزارت عدلیه، سترهکند. به همین جهت، طرح پروژه

گردد. سارنوالی، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی به ریاست جمهوری وقت پیشنهاد می
است توسط ری 3/3/1389ی کود جزا در تاریخمتعاقبًا با توجه به تعهد افغانستان، پروژه

گردد. پس از افتتاح می 13/1/1391رسمًا در تاریخ  گردد. سپس پروژهجمهوری منظور می
د در ی سارنوالی و ستره محکمه، کوها به شمول شورای علما، ادارهبررسی نظر وزارت خانه

 به صورت فرمان 14/12/1395به تصویب کابینه می رسد و در تاریخ  12/12/1395تاریخ 
 شود. گردد و نه ماه پس از نشر نافذ میتقنینی توشیح می

 امتیازات کود جزا در مقایسه با قانون جزا
ص و ، ناقتا قبل از تدوین کود جزای افغانستان، از لحاظ تقنین با سیاست جنایی سرگردان

گونه ، هیچواجه بودیم، چنان که در برخی از موارد همانند جرایم سایبریدر نتیجه ناکارآمد م
نی قانو انگاری وجود نداشت و در بسیاری از موارد همانند جرایم فساد اداری با خالهایجرم

ام ای و جهانی، پای نظی هماهنگی با سیاست جنایی منطقهچنین در عرصهمواجه بودیم. هم
ی قوانین جزایی کرد تا در عرصهرسید. از این جهت، ایجاب میجزایی ما لرزان به نظر می

توان گفت کشور بختانه با تدوین و توشیح کود جزا به جرئت میتحولی صورت بگیرد که خوش
 ی سیاست جنایی تقنینی خواهد بود. شاهد دگرگونی مثبت در عرصه



 

 

Ab
str

ac
t

 
 

203 
 

 تحوالت حقوق جزا در افغانستان
ه و ی بودود که کشور ما دارای قوانین و مقررات مختلف جزایشتر از یک قرن میتقریبا بیش

گذاری جزایی اگر به سیر قانون .در مقاطع متفاوت، نصوص گوناگون جزایی را تجربه کرده است
 -1800نظر اندازیم، نخستین قواعد جزایی وضعی در عصر سلطنت امیر عبدالرحمان خان )

القضات، لعمل ضابط و حکام، اساستوان از مقررات دستورا( وضع شد که می1900
 طور مستقیم یاالشجعان نام برد، که بهالمقول و رساله ناجیه و هدایتالحساب، مراتشهاب

 .رسدغیرمستقیم قواعد جزایی در آن به مالحظه می
در  طور صریح قواعد جزاییکه به( با وجود آن1919-1900الله خان )در عصر امیر حبیب

 منشا وضع نگردید؛ اما، قواعد حقوقی گوناگونی که اکثرًا از فقه حنفی ی معینیک مجموعه
فی  االحکامتوان از موارد آتی نامبرد: تألیف و تدوین فتاوای سراجگرفت، تدوین شد که میمی

: 1396 نامه تذکره)عالمه،ی فقهی و نظاماالسالم، تفسیر و ایضاح نودونه قاعدهالمعامالت 
36). 

، ( در کنار سایر تحوالت اجتماعی، فرهنگی1929 -1919الله خان )اندر عصر شاه ام
ز توان آن را سرآغاگذاری نیز توجه مبذول گردید که میاقتصادی و سیاسی، برای قانون

ن، نامه مختلف تدوی( نظام77گذاری معاصر در کشور دانست، چنانچه در این دوره )قانون
واعد قوق جزا، قواعد جدیدی وضع گردید که در کنار ی حقوضع و نافذ شد، از جمله در ساحه

ماه اسد  ی جزایی عمومینامههای ذیل نامبرد: نظامنامهتوان از نظامشکلی )اجراات جزایی( می
( هجری 1300اول میزان )ی جزایی عمومی نامه( هجری خورشیدی، نظام1300سال )

 ( هجری خورشیدی.1306جوزای ) 6ی جزایی عمومی نامهخورشیدی و نظام
یت و ه امنی قواعد متنی جزا، قانون جرایم مامورین و جرایم علیهای بعدی در ساحهدر دوره

چنان قانون تعقیب و مجازات هجری خورشیدی و هم 1341قوس سال  26منفعت عامه در 
قبل ی ماقانون جزای افغانستان وضع و قوانین نافذه 1355باالخره در سال  .رشوت وضع گردید

 .خویش را ملغی ساخت
ان تقنینی قانون ی گذرای سیر تکوین قانون جزا در کشور، اخیرًا به اساس فرمبا مطالعه

باشد، ( ماده می938)کود( جزای جدید افغانستان نافذ گردید. این قانون در دو جلد که حاوی )
  .(36: 1396به چاپ رسیده است)عالمه، 
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 امتیازات کود جزا بر قانون جزا
بندی گردیده های شکلی و ماهوی تقسیمصورت ویژگیها در قالب دو دسته بهاین ویژگی

ده های شکلی و ماهوی متفاوت ارایه شهای هر یک از ویژگیاست. در منابع متفاوت، مصداق
است، بدین صورت که یک ویژگی ممکن است در یک متن به نام ویژگی شکلی شناخته شده 

 ست کهی مهم در این ات عنوان ویژگی ماهوی بررسی شده باشد. نکتهباشد و در متن دیگر، تح
 ست.عنوان یک ویژگی اساسی مطرح ادر هرحال، مصداق مطرح شده اعم از شکلی یا ماهوی، به

 امتیازات شکلی .1
اید بکلی گذاری ترتیبات و تنظیمات شکلی قانون است که از نگاه شیکی از نکات مهم در قانون

ده شده و یکنواخت، صریح، شفاف و مرتب بوده و آداب نگارش در آن رعایت قانون منسجم، سا
 (.86: 1397شود)صادقی، باشد که ذیاًل به امتیازات شکلی کود جزا بر قانون جزا پرداخته می

 بندی منسجمتقسیم -
 رعایت آداب نگارش -
 نواختزبان ساده و یک -
 صریح و شفاف)قابل فهم همه( -
 پرهیز از تناقض -
 وانینثبات در ق -

 امتیازات ماهوی .2
ای های شکلی دارای یک سلسله مزیت ماهوی نسبت به قانون جزکود جزا عالوه بر مزیت

 شود. باشد که در این قسمت به آن پرداخته میدارا می 1355مصوب 
 معطوف به عدالت .1
 رعایت اصول حقوق کیفری .2
 ها؛بودن جرایم و مجازاتاصل قانونی (1
 اصل کرامت انسانی؛ (2
 ها؛ب جرایم و مجازاتاصل تناس (3
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 اصل حداقل بودن حقوق جزا. (4
 های جدید؛انگاریگویی به نیازهای جدید جامعه در قالب جرمپاسخ .3
 در قلمرو جزای عمومی؛ (1
 در قلمرو جزای اختصاصی؛ (2
 انگاری با توجه به جرایم فراملی و اسناد بین المللی.جرم (3
 نهادهای جدید حقوقی .4

 نکات نوآوری شده در کود جزا
 به آن می پردازیم: هایی است که ذیالَ جزا دارای یک سلسله نوآوریکود 

 تعلیق تنفیذ حکم .1
ی مههای حبس و حجز را معرفی نموده است و قانون اجراآت جزایی یک ضمیکود جزا بدیل

ی نندهکهای حبس و حجز دارد. همچنین، تدابیر سلب کننده و تحدید جداگانه به ارتباط بدیل
ست. ابینی شده ی حقوق و تدابیر مالی و اقتصادی نیز در کود جزا پیشکنندهلبآزادی، تدابیر س

اس های مشروط به معیارهایی جدید در قوانین کشور انعکرهایی مشروط، یکی دیگر از روش
 .یافته است
یکی از  های زندان را مطرح کردند که تعلیق تنفیذ حکم، دانان جایگزینرو، حقوقاز این

ی از ها است. هدف اصلی تعلیق تنفیذ حکم، اصالح مرتکب، جلوگیر جایگزین ترین این مهم
مار شزنی، تکرار جرم، جلوگیری از مصارف گزاف دولت و کاستن از تعداد جرایم و  بر چسب

 باشد. زندانیان می

 جرایم علیه تطبیق عدالت .2
است. « اییعدالت قض»باشد، همین مدنظر می« جرایم علیه تطبیق عدالت»آنچه در بحث 

ی انسانی از حیث انسانیت و حقوق انسانی این عدالت بدان معناست که اگر افراد جامعه



 

 
206 

S
ec

o
n
d
 Y

ea
rs

, 
N

o
#
4
, 
S

p
ri

n
g
 2

0
2
2

 

 

مساوی بودند، باید در مقام قضا نیز مساوی بوده و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته بازگردانده 
 ای اعتباری و غیر ارزشی مورد توجه قرار نگیرد. شود و هیچ مالحظه
در کود  لت راگذار افغان نیز جرایم علیه تطبیق عداهای فوق بوده که قانونبا توجه به آموزه

بندی انگاری نموده است. این جرایم در باب پنجم از کتاب دوم، در پنج فصل طبقهجزا جرم
 اند. گنجانده شده 494تا  461شده و در مواد 

یست در کود جزای افغانستان .3  جرایم علیه محیط ز
کالت توجهی به این امر سبب مشو حمایت از آن امر مهم بوده و بی محیط زیست در کشور

تات ها، حیوانات و حتا نباای از قبیل شیوع امراض مهلک و خطرناک در میان انسانعدیده
ک یا یالیی گذار با درک این مطلب که با وجود این که این سه دسته از جرایم باگردد. قانونمی

اقع تشکیل دهندۀ محیط زیست مانند آب، خاک و یا هم هوا و ی عناصرچند عنصر از مجموعه
ین اطور کلی، گردد، به دلیل انتشار ضرر و عواقب ناگوار ناشی از آن باالی محیط زیست بهمی

 بینی نموده است.دسته از جرایم را تحت عنوان جرایم علیه محیط زیست، پیش

 جرایم سابیری  .4
ژی کنولوای نوین بسیار گسترش یافته است. تولیدات تهقلمرو حقوق جزا با ورود تکنولوژی

ررات مالی و اقتصادی، موضوع بسیاری از مق اطالعات و ارتباطات مثل آثار سمعی و بصری،
گذاران وناند. با پیروی از چنین تحوالت است که مجرمان چون همیشه زودتر از قانجزایی گشته

ه بدند. جدیدی را وارد قلمرو حقوق جزایی نمو ی ارتکاب جرم را دگرگون نموده و جرایمشیوه
به  گذار افغانستان احکام جدید تصویب والعمل به چنین جرایمی بود که قانوندنبال عکس

د. انگاری نموی ارتکاب جرم، جرمعنوان وسیلهکارگیری تولیدات تکنولوژی اطالعات را گاه به
ویر، ها علیه سافتاص و بعضی وقتاین جرایم گاهی علیه اموال علیه تمایت مجازی اشخ

 طه بایابد. در نهایت در رابهاردویر و اطالعات، بر ضد امنیت و منفعت عمومی ارتکاب می
ذیل  1396توان گفت که برای اولین بار در کود جزایی گذاری در افغانستان میی قانونسابقه
  انگاری شده است.مصادیق جرایم سایبری، جرم 879الی  851مواد 
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 جرایم فراملی )جرایم شامل اساسنامه روم( .5

انگاری جرایم فراملی شامل جرایم ها در قسمت تدوین کود جزا جرمیکی از نوآوری
 شود.ضدبشری، جرم نسل کشی، جرایم جنگی و غیره است که ذیاًل به آن پرداخته می

 
 جرایم ضد بشری .6

للی( ن المالمللی )جنایات بیبین منظور از ))جرایم علیه بشریت(( در کود جزا همان جرایم
د. ه داربینی شده و دقیقَا یک قرن سابقاست که در اسناد معتبر حقوق جزای بین المللی پیش

کشی، شود: جرایم علیه بشریت، جرایم نسلالمللی شامل چهار دسته از جرایم میجرایم بین
ت، رایم ضد بشری(( اسجرایم جنگی و جرم تجاوز علیه دولت. جرایم بشریت که معادل ))ج

ای که ونهگدر کود جزا بر خالف معنای اصطالحی رایج آن، به معنای عام به کار برده شده، به 
ه و گرفت شود. بر همین اساس آن را عنوان باب دوم نظرشامل هر چهار نوع جرم بین المللی می

د م ))جرایم ضهر چهار نوع جرم بین المللی، از جمله خود جرایم علیه بشریت را به نا
 بشریت(( تحت پوشش آن قرار داده است.

 جرم نسل کشی .7
ی تاریخی تر از سه جرم دیگر سابقه( تحت همین عنوان، کم1جرم نسل کشی )ژنوسید

کشی یا )ژنوسید( را اولین بار حقوقدان پولندی به نام رافائل لمکین در دارد. اصطالح نسل
 (. 45: 1384وپا اشغالی(( به کار برد)ویلیام، ها در اردر کتاب))جنایات نازی 1944سال 

عنوان جرمی کشی بهنامة مجمع عمومی ملل متحد از نسلدر قطع 1946بعد در سال 
 1948ها در نهم دسامبر کند. به دنبال آنبرده شده که جهان متمدن آن را تقبیح مینام

یب رسیده در دهه در  های بعدی،))کنوانسیون منع مجازات جرم نسل کشی(( به تصو
های جزایی داخلی برخی از کشورها و هم کشی در نظامدوم قرن بیستم، جرم نسل ینیمه

ی یوگسالویای سابق، رواندا، محکمه المللی از قبیل محکمۀدر اسناد محاکم جزایی بین
                                                             

1  Genocide 
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عنوان جرمی مستقل در کنار جرایم دجیل و سایر محاکم بین المللی و یا مختلط به محکمة
 تثبیت شد. ی دیگر، ه گانهس

 جرایم جنگی .8
کند. در ساختن جنگ حکایت میجرایم جنگی، از قانون جنگ و قانونی ساختن یا انسانی

طور ها ارادۀ خود شان را به( برای اولین بار دولت1907و  1899های صلح الهه )کنفرانس
د که هایی را تصویب کردنتر برای محدود و مشروط ساختن جنگ بروز دادند و کنوانسیونجدی
آمیز بهره های مسالمتساخت برای حل اختالفات شان از روشهای عضو را مکلف میدولت

 (.  144: 1384گیرند))ویلیام، 

 تجاوز علیه دولت .9
رایط تعریف تجاوز به دولت، تعیین مصادیق جرم و تبیین عناصر مادی و معنوی و نیز ش

راجع  2010نامه کامپاال )اجالس اوگاندا( در اساس توافقکود جزا بر  341ی تحقق آن در ماده
کود  341ی تعریف تجاوز علیه دولت، صورت گرفته است. بر اساس مقررات مندرج در ماده

 جزا جرم تجاوز علیه دولت به دو وصف اساسی مقید شده است. 
 اجرم باید توسط شخصی ارتکاب یافته باشد که قدرت سیاسی یا نظامی یک دولت ر .1

 کند؛رهبری می
گی بینی شده در این ماده نظر به ماهیت، شدت و گستردی جرمی پیشاعمال هفتگانه .2

ای صورت گرفته و در حدی باشد که نقض منشور سازمان ملل متحد عمل، به گونه
 محسوب شود. 

 جرایم مالیاتی و تجارتی .10
باشند، یجوامع دارا مهای مالیاتی و تجارتی با توجه به اهمیت که در حیات اقتصادی عرصه

های اساسی ها از اولویتگذاران قرار داشته و تنظیم این عرصههمواره مورد توجه و اهتمام قانون
 گذار کشورها در سطوح ملی و بین المللی بوده است. های قانوننظام
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ه رتی بهرچند این دو عرصه از نظر تعلق امور مالیاتی به حقوق عمومی و تعلق امور تجا
ر ه اموبق خصوصی از هم متفاوت اند؛ ولی وجه اشتراک هر دو همانا ارتباط این دو عرصه حقو

 ها در تحت یک باب کود جزا گردیده است.اقتصادی است که سبب قرار گرفتن آن

 جرایم انتخاباتی .11
ست گذاری شده بر اساس قانون اساسی افغانستان، جمهوری اسالمی انظام سیاسی بنیان

مثیل ی خود را در اداره و مدیریت کشور تق انتخابات عمومی و سری ارادهکه مردم از طری
 شود. یهای اساسی جمهوری اسالمی شمرده معنوان نماد و یکی از مؤلفهکنند. انتخابات بهمی

ا از باشد که نقض آن، انتخابات رمقررات حاکم بر انتخابات ضامن سالمت انتخابات می
یت را ی مردم ضربه زده و در نتیجه جمهورو به خواست و ارادهمسیر درست خود خارج نموده 

ها تخلف و جرم رساند. در قانون انتخابات مقررات متعددی وجود دارد که نقض آنآسیب می
ترین مقررات انتخابات را صورت واضح نقض مهمکود، به .شودانتخاباتی شمرده می

 بینی نموده است. انگاری نموده و برای مرتکب آن مجازات پیشجرم

 جزاهای بدیل حبس .12
ان جرم، مجرم و مجازات از موضوعاتی است که همراه بازندگی بشر همراه شده و همچن

هایی هستند که های مجازات سالب آزادی، مجازاتزندگی بشری را همراهی می کند. جایگزین
 خارج ودر اجتماع ها را به تبع محکومیت ومجازات، امکان گذراندن تمام یا بخشی از مجازات

ه (. از لحاظ حقوقی هر تدبیر و اقدامی کReggiero, 1995: 53دهد)از زندان به مجرم می
ات مجاز ی بدون توسل بهی پیشگیری از جرم و مجازات و در عین حال کنترول کنندهدربردارنده

 (.120: 1385تواند در قالب سیاست جایگزینی تعریف شود)شهشهانی، زندان باشد، می
 شروط،ملذا در این تعریف معنای عام و فراگیر بدیل حبس که شامل انواع تعلیق، آزادی 

 ی مراقبت، خدمات عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس در منزل و جزای نقدیدوره
ز بدیل کود جزا تعریف قانونی به معنای خاص ا 148ی شود، مد نظر است؛ اما مادهروزانه می

ر شده ی دوم قانون اجراآت جزایی منتشی شمارهضمیمه 2ی ماده 1است. جزء حبس ارایه کرده 
مشخص  کود جزا مصادیق آن را 150ی ی رسمی عین این تعریف را ارایه کرده و مادهدر جریده

 کرده است.
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 طفولیت .13
مراض افصل دوم باب کود جزا پیرامون موانع مسئوولیت جزایی است که مشتمل بر جنون و 

ه باشد. قسمت دوم فصل دوم بهوشی، طفولیت، اضطرار و اکراه میر خواب و بیروانی، سک
 ماده است 20حیث مانع مسئوولیت جزایی پرداخته شده است. این قسمت شامل طفولیت من

 شود.ختم می 114ی شروع و به ماده 95ی که از ماده
ه رند کی نیز وجود داشود، لیکن حاالتبا ارتکاب جرم، مسئوولیت جزایی متوجه مرتکب می

یت شود. به این حاالت موانع مسئوولها باعث رفع یا تخفیف مسئوولیت جزایی میوجود آن
 ه سبببباشند، لیکن گویند. موانع مسئوولیت جزایی به ذات  خود اباحه کننده نمیجزایی می

که وضعیت شخص مرتکب از لحاظ جسمی، روحی یا عقلی مساعد نیست، مسئوولیت این
 ن ذکرشود. یکی از موانع مسئوولیت  جزایی که در کود جزای افغانستازایی متوجه وی نمیج

شده، طفولیت است. طفولیت در بعضی موارد باعث از بین رفتن کامل مسئوولیت جزایی 
ه شود. سن طفل تعیین کنندشود و در حاالت دیگر باعث تخفیف در مسئوولیت جزایی میمی

 باشد.لیت جزایی میعدم یا تخفیف در مسئوو

 نکات مثبت کود جزا
ن قانو ها در مقایسه باها و نوآوریطوری که بیان گردید کود جزا دارای یک سلسله مزیت

 پردازیم.جزا است. در این قسمت به نکات مثبت کود جزا می

 انجام خدمات عامه .1

 الف( خدمات عامه
ریافت آن به نفع جامعه با دخدمات عامه عبارت از کاری است که مرتکب جرم به انجام  .1

 قسمی مزد و یا بدون آن محکوم گردد؛ 
 محکمه، مرتکب جرم را با نظرداشت نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمی یا روانی، .2

 سازد؛شغلی، مهارت و وضع اقتصادی و اجتماعی وی، مکلف به انجام خدمات عامه می
 باشد؛حتمی میدر تعیین مجازات خدمات عامه، اخذ رضایت محکوم علیه  .3
 تواند؛سال، به انجام خدمات عامه رایگان محکوم شده نمی 15شخص زیر  .4
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ی شدت و خفت جرم و شخصیت مرتکب محکمه میزان خدمات عامه را با تناسب درجه .5
 نماید.تعیین می

 ب( میزان ساعات انجام خدمات عامه
امه عت انجام خدمات گردد و میزان ساعای خدمات عامه به ساعت تعیین میمجموع اندازه

 ساعت در یک شبانه روز می باشد. 8ساعت و حداکثر  4حد اقل 

 ج( رعایت شرایط و ضوابط کار حین انجام خدمات عامه
ی محکمه مکلف است حین حکم به خدمات عامه قوانین و مقررات مربوط به شرایط ویژه

 د.نمای مضر صحت را رعایت کار زنان و نوجوانان، بهداشت کار، ضوابط کارهای دشوار، ثقیل و

 د( تعلیق یا تبدیل خدمات عامه
ضع تواند بر اساس نقاضای محکوم علیه، وکیل مدافع یا سارنوال، نظر به ومحکمه می

ا رجسمانی و نیاز به خدمات صحی یا مشکالت خانوادگی محکوم علیه، انجام خدمات عامه 
های ر جزا، تعلیق کرده یا آن را به سایطور موقت حداکثر تا سه ماه در طول دوره محکومیتبه

 بدیل حبس تبدیل نماید.
 هـ( خودداری از انجام خدمات عامه

ام کار ی انجهرگاه محکوم علیه بدون عذر موجه، از انجام خدمات عامه یا از شرایط مقرر برا
 ردد.گهای انجام خدمات عامه وی افزود ساعت، در ساعت 80تخلف ورزد، باراول، حداکثر تا 

انده تواند بر اساس پیشنهاد سارنوال، مدت خدمات عامه باقی مدر صورت تکرار، محکمه می
ت ساعت از ساعا 8وی را به حبس تبدیل نماید. در این صورت محکوم علیه در برابر هر 

 (.78: 1397شود)غالمه حیدر، باقیمانده، یک شبانه روز زندانی می
 محرومیت از حقوق اجتماعی .2

زای ند با رعایت شرایط مندرج در این فصل، محکوم علیه را که مستوجب جتوامحکمه می
حیث جزای بدیل حبس قصیر باشد، برای مدت معین از یک یا بیش از یک حق اجتماعی من

 حبس قرار ذیل محروم کند:
 تنزیل یک رتبه یا درجه؛ .1
 کسر یک سوم معاش برای یک سال؛ .2
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ی ها و نهادهای عمومی غیر دولتسسهانفصال موقت از مشاغل دولتی و خدمت در مو .3
 با توجه  به جرم ارتکابی از شش ماه تا دو سال؛

ل وی ی معین در صورتی که جرم مربوط به شغمنع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه .4
 باشد، تا یک سال؛

 محرومیت از دریافت جواز فعالیت شغل معین از یک تا سه سال؛ .5
ها های تجارتی، بانکی شرکتو هیأت مدیرهمحرومیت از عضویت در هیأت مؤسس  .6

 ها یا محرومیت از مدیریت عامل تا یک سال؛و مؤسسه
 وایده های غیر دولتی یا شرکت در مزمحرومیت از معامله با ادارات دولتی یا مؤسسه .7

 مناقصه از یک تا پنج سال؛
 محرومیت از رانندگی از شش ماه تا سه سال؛ .8
ا محرومیت از افتتاح حساب جاری و یا محرومیت های معین یمسدود کردن حساب .9

 ال؛های مالی از یک تا سه سها وسایر مؤسسهاز دریافت تسهیالت و اعتبارات بانک
 ی سالح تا دوسال؛محرومیت از حمل سالح برای افراد مجاز دارنده .10
 ؛ السپنج  ها به افغانستان از یک تااخراج اتباع بیگانه از کشور و منع ورود مجدد آن .11
  (.79: 1397منع خروج اتباع افغانی از کشور از شش ماه تا یک سال)غالمه حیدر،  .12

 معایب و نواقص کود جزا
رسال دی طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی وارد است که ترین نقد بر اساس مقررهمهم

 دنشر شده است. در بن 10٨1ی رسمی ماده تصویب و در جریده 46فصل و  6در داخل  1391
قرره، مقنینی، این مقرره، مصادیق اسناد تقنینی بیان شده است که شامل قانون، فرامین ت 2ماده 1

ذف، حی شورای وزیران، ایزاد، تعدیل، فرامین رئیس جمهور، اساسنامه و تعدیل آن، مصوبه
 باشند.ای که ماهیت تقنینی دارند، میها و ضمیمهتعلیق یا تعدیل در آن
 ر حالیکهدتوانیم ده، ما فقط به اصطالحات باال اسناد تقنینی)قانون( گفته میبا توجه به این ما

راجعه با م وزارت محترم عدلیه اعالم کرده است که طرح" کود جزای" افغانستان تکمیل شده است که
 یم.ندار به مقرره طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی چیزی یا اصطالحی تحت عنوان "کود"
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د ز مواات استفاده شده در این قانون، تعریف ناشده و گنگ است و بخشی اتعدادی از کلم
و  بوده تواند تفسیر بردار باشد. نکاتی هم در این قانون گنجانده شده که خیلی مبهمهم می

شر نخش و معنای کامل را در خوانش ابتدایی ندارد. بخشی دیگری از این قانون گفته است که پ
های ی دینی و اخالقی ممنوع است؛ اما در متن قانون مشخص ارزشهامطالب مغایر با ارزش

 دینی و اخالقی تعریف نشده است. 
ه شده به کار برد« کسب منفعت»و « فریبکارانه»در قانون جرایم سایبری کلماتی مانند 

این  888ی است، در حالی که عمومَا استفاده از کمپیوتر به خاطر کسب منفعت است. ماده
ست که به صورت غیرقانونی به سیستم، برنامه یا اطالعات سری د یه است: شخصقانون گفت

گفته است شخصی که به  889ی شود. همچنین مادهیابد، مرتکب جنایت ملی شناخته می
 گردد.اندازد، مجازات مینمایندگی از دولت یا سازمان غیردولتی حمالت سایبری را راه می

گیرد، رت میفعاَل از انترنت و فضای مجازی در افغانستان صوای که با توجه به سوء استفاده
قانون جزای  این قانون مانند 2ی نفس این قانون از نیازهای اشد این کشور است. متأسفانه ماده

واله حگذشته، مشکل جرایم حدود، قصاص و دیات را حل نکرده و این جرایم را به فقه حنفی 
 انونی بودن جرم و جزاست.داده است که این مطلب خالف اصل ق

مین انگاری و منع شکنجه دارد، در حالی که در هاین کود جزایی احکامی راجع به جرم
ل طور جداگانه به تصویب رسیده است. این امر خالف اصوبه« قانون منع شکنجه»اواخر، 

 ان ازگذاری افغانستگذاری و خالف هدف از تصویب کود واحد  جزایی است؛ زیرا قانونقانون
 رود.دید جهانیان زیر سوال می

ین اد، ادهمچنین از آخرین تغییری که در آخرین روزهای پیش از نشر این قانون در آن رخ 
ه ی دیگری بود کاز آن بیرون کشیده شد. این کار هم ضربه« جرایم خشونت علیه زنان» بود که 

  ازداشت.لمه بکزایی به معنای واقعی بر پیکر قانون جزا زده شد و آن را از رسیدن به کود واحد ج
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 نقد کود جزا

 داخلی و خارجی  امنیتجرایم علیه 

 نقد
ی که جرایم علیه امنیت خارجی از جرایم علیه امنیت داخلی تفکیک نشده است، در حال 

 است. این دو نوع جرم با همدیگر تفاوت اساسی دارند و مصادیق هر کدام با دیگری متفاوت
ی مربوط به کدام ماده 262ی تا ماده 237ی ماده یعنی از ماده 26از میان این معلوم نیست که 

ر چنین بجرایم علیه امینت خارجی و کدام ماده مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی است. هم
 باشد:اصطالحات آتی در این فصل دارای مفاهیم ذیل می: » 237ی اساس ماده

 شور...اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی ک .1
 «حالت جنگ...... .2

 نقد
« نگجحالت »و « اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور» در این ماده تنها دو اصطالح 

صورت ضمنی اصطالح جاسوسی تعریف گردیده است، در به 240ی تعریف شده و در ماده
یه عل جرایم علیه دولت، امنیت و مصونیت عامه، جرایم»حالی که چهار اصطالح مهم و مبهم 

اند که نیز در این فصل استفاده شده« امنیت خارجی، جرایم علیه امنیت داخلی و خیانت ملی
 بیش از این دو اصطالح نیازمند تعریف و توضیح اند. 

 دهندهرشوت
المللی . هرگاه موظف خدمات عامه یا موظف دولت خارجی یا سازمان بین1: » 370ی ماده

های اقتصادی، ی خصوصی که فعالیتدولتی یا موظف مؤسسهی غیر یا بین الحکومتی یا مؤسسه
 (.140: 1397دهد)کریمی، مالی یا تجارتی یا سایر خدمات عامه را انجام می

 نقد
 ی قبلی نیستاضافه است؛ چون خارج از سه دسته« بین الحکومتی» ی رسد که کلمهبه نظر می
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 تزویر
دن یا شته، سند، ساختن مهر، امضا، خراشیتزویر عبارت است از ساختن نو: » 346ی ماده

 ریخ سندیر تاخور ساختن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأختراشیدن یا قلم
 ی بدونای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگرنسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته

 «.ی صاحب آن به قصد تقلباجازه
 نقد

 ار طوالنی است. علت طوالنی شدن تعریف آن است که نویسندگان کوداین تعریف بسی
اند. ردهبی تزویر را نام های رفتار مجرمانهجزا به جای بیان رفتار اصلی مجرمانه تزویر، مصداق

 مضا، اثرمهر، ا« ) تغییر دادن حقیقت سند و چیزهایی در حکم سند» ی تزویر، رفتار مجرمانه
ت ن حقیقاند، مصداق تغییر دادتمام افعالی که در این ماده احصا شدهانگشت و .....( است. 

 گذار نباید به جای رفتارانگاری، قانونسند و چیزهایی در حکم سند است. هنگام جرم
های آن رفتار مجرمانه را احصا کند؛ چون ممکن است ی اصلی یک جرم، مصداقمجرمانه

 ی مصادیق آن را نتواند بیان کند. همه
ود این قانون را با وج 437و  436شخصی که اسناد مزور مندرج مواد : » 443ی ادهم

-یجع ذعلم به تزویری بودن آن استعمال نماید، طوری که آن را به محکمه یا یکی  از مرا
 غانیصالح دولتی تقدیم نماید، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار اف

 «.گرددمحکوم می
 نقد
این سه ماده برای جرم خفیف، مجازات شدید و برای جرم شدید، مجازات خفیف را در 

 (.140: 1397)غالمه حیدر، اند)بینی کردهپیش

 های تدوین کودجزاضرورت
 توان چنین برشمرد:طور مختصر میهای تدوین کود جزا را بهضرورت

 قدیمی بودن قانون جزای قبلی .1
تحت  1355شد، در سال ون جزایی کشور محسوب میترین قانقانون جزای قبلی که مهم

 سال از قابلیت اجرای آن گذشت. 41فرمان نافذ گردید و 
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 پراکندگی قوانین و احکام جزایی .2
ر کشور قانون دیگر که دارای احکام جزایی هستند، د 50قانون مستقل جزایی به شمول  15

 ده شده است. قانون دیگر نیز حکم کلی تعقیب عدلی گنجان 17نافذند. در 

 گویی به نیازهای جدید جامعهخالی قانونی در پاسخ .3
به نام  ضا کهبا توجه به پیشرفت تکنولوژی در دنیا، میدان عمل مجرمان نیز در این عرصه و ف

 انگاری در این فضا ازگردد، توسعه یافته است. از این جهت، جرمفضای سایبر یاد می
شود، در حالی که در این عرصه با خالی میی عصر حاضر محسوب های جامعهضرورت

له چنین در موارد خاص دیگر همانند فساد در بخش خصوصی، مداخقانونی مواجه بودیم. هم
ز به ر نیابازی و بسیاری از موارد دیگدر اعمال حاکمیت، دگرگونی در مفهوم تجاوز جنسی، بچه

 انگاری و بازاندیشی بود. جرم

 رعایت نشدن اصول حقوقی  .4
کیفر ها، اصل بیترین اصول حقوقی همانند اصل تناسب در مجازاتبرخی از مهم

یم جرا نماندن و اصل حداقل بودن حقوق جزا در برخی از قوانین همانند قانون مبارزه با
وانین رعایت نگردیده است. از این جهت، بازنگری در ق1355تروریستی و حتا قانون جزای 
کید بر اصول حق های نظام حقوقی این عصر محسوب وق کیفری، از ضرورتبا تکیه و تأ

 (. 86: 1397شود)صادقی، می

 تطابق نداشتن قوانین داخلی با اسناد بین المللی .5
ساس االمللی و بازبینی و تطابق قوانین داخلی بر های متعدد بینالحاق به کنوانسیون

شود. محسوب میهای حقوقی متعهد در عصر حاضر ها از ضروریات نظامکنوانسیون
شکلی مها، پیش قدم است و از این جهت بختانه افغانستان از لحاظ الحاق به کنوانسیونخوش

ابق و تط ها ملحق شده است؛ اما بازبینیتر کنوانسیونرسد؛ چون افغانستان به بیشبه نظر نمی
 .(88: 1397شود)غالمه حیدر، ها نیاز جدی محسوب میقوانین داخلی با کنوانسیون
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 سیاست جنایی ناهماهنگ، سیال و سرگردان .6
تنوع گسترده و نا هماهنگی در قوانین باعث سیاست جنایی سرگردان و ناهماهنگ در نظام 
حقوقی افغانستان شده است، به طوری که رویکرد بر خی از قوانین همانند قانون جرایم علیه امنیت 

ی گیرانه است و برخی از قوانین، جنبهتبا توجه به اقتضای زمان خویش نوعی سیاست کیفری سخ
چنین برخی ی ملی. همگرایی کیفری یک سویه داشته است، همانند قانون منشور مصالحهمصلحت

ی کیفیری است، همانند قانون منع خشونت علیه زن، از این گرایانهاز قوانین دارای رویکرد عوام
قنینی، کودجزایی با سیاست جنایی واحد، کرد تا حداقل از جهت سیاست جنایی تجهت ایجاب می

 منسجم و هماهنگ با دیگر ارکان سیاست جنایی تنظیم گردد. 
 

 گیرینتیجه
در زمان حکومت سردار محمد داود به تصویب  1355قانون جزای افغانستان در سال 

اما  رفت؛یرسیده بود. این قانون در زمان خودش یکی از بهترین قوانین جزای منطقه به شمار م
ده و ای در کشور و جهان واقع شبا گذشت حدود چهل سال از عمر این قانون، تغییرات عمده

جرای ار نبود و به همین علت، وهای جدید به وجود آمده است که شامل قانون مذکانگاریجرم
 ها و مشکالت همراه بود.آن در وضعیت فعلی افغانستان با چالش

 ی این قانون نام برد:های عمدهکمبودیتوان از جمله موارد ذیل را می
ی و وجود ایرادهای اساسی در تبیین عناصر مادی و معنوی جرایم علیه امنیت داخل -

 خارجی دولت؛
 عدم تعریف جرم؛ -
 عدم تعریف اصول مجازات؛ -
 عدم تناسب بین جرم و مجازات در برخی موارد؛ -
 خلط بین مفهوم شریک و معاون؛ -
 ن مصادیق اسباب اباحت؛وجود ایرادهای اساسی در بیا -
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ن، وجود جزاهای نقدی برای جرایمی که بر اثر گذشت زمان طوالنی از تصویب قانو -
ی توانستند کیفرهانمودند و نمیبها جلوه میشدت ناچیز و کمها در شرایط فعلی بهآن

 متناسب با جرم مربوط باشند؛
ات تنها هدف مجاز ساعت که بسیار زمان کوتاهی است و نه 24تعین حداقل حبس به  -

 تواند دارای آثار زیانباری باشد؛شود، بلکه چه بسا میبر آورده نمی
 ابهام در جرم تحریک به فسق و فجور؛ -
 عدم تعریف جرم غصب؛ -
دولت وقت، طی فرمانی کمیسیون را موظف  1391منظور حل مشکالت فوق، در سال به

 ه کند. ، تهییک قانون گردآوری شده باشد کرده تا کود جزایی واحد را که تمامی احکام جزایی در
ی نقطه خورشیدی از یک سو به تورم قوانین جزای 1396خوشبختانه تدوین کود جزا در سال 

وقی ین حقالمللی، موازهای بینساالری، کنوانسیونپایان داد و از جانب دیگر اصول نظام مردم
ید. قوقی جزا در آن رعایت گردبشری، حقوقی اساسی شهروندان و پرنسیب های مورد قبول ح

که از  ده شدافزون بر آن جرایم جدید از قبیل جرایم بین المللی، جرایم سایبری و غیره گنجانی
ید و تر اینکه، حین تسوگردد. از همه مهملحاظ ساختاری و ماهوی تغییر بس مثبت تلقی می

دهای ی مدنی و نهاایی جامعهتدقیق کود جزا نه تنها نمایندگان دولتی، بلکه نمایندگان نهاده
 المللی حق حضور و و ابراز نظر را داشتند.بین
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The study of the advantages of the penal code on 

the penal law of 1355 
Freshtah Hossa Arslan1 

Abstract 
The variety of laws due to the different time requirements and during 

the rule period of the different political regime has resulted in different 

criminal policies and inconsistency in the general framework of the legal 

system of Afghanistan. Some laws, such as the Law on Crimes against 

Security, have been drafted with "zero tolerance" and some laws, such as 

the National Reconciliation Charter, have been passed completely on the 

contrary, based on one-sided expediency and without considering the 

interests of the society and the victims. Some laws, such as the law on the 

prohibition of violence against women, have been drafted based on 

criminal populism, and even with the presence of the penal code, it is still 

under the absolute control of the current of criminal populism. In this 

regard, the penal code on the website of the Ministry of Justice, the 

criminal articles prohibiting violence against women were removed from 

the penal code. If we look at the penal code from a pathological point of 

view, two very dangerous factors threaten the coherent and unified 

criminal policy in Afghanistan: one, completely one-sided expediency or 

governmental expediency without regard to the general interest of the 

community, and second, the control and domination of its criminal 

populism. Also, in the tense political atmosphere of the current society of 

Afghanistan, which has a suitable ground for the growth of these types of 

attitudes. In addition to the fact that new rulings related to crimes such as 

impurity, tax and commercial crimes, crimes of obstruction of justice, 

organized crimes, cyber-crimes, environmental crimes, and crimes 

involving the Rome Statute, etc., this code includes the criminal law. 

1355, there are many other laws that have penal sentences. 

Keywords: Penal Code, Criminal Law, Advantage, Afghanistan, 

Criminal Policy, Criminal Law, Criminalization. 
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The verdict of perjury from the point of view of Afghan 
jurisprudence and criminal law 

Abdullah Ahmadi1 
Abstract 
In this article, the aim is to present a general definition of perjury and 

its various consequences in different fields. Bearing false witness is a 

negative and impermissible act both from the point of view of Sharia 

rulings and from the point of view of the Afghan criminal law. According 

to the instructions of the Islamic religion, lying and testifying falsely is a 

forbidden act and a criminal act. However, if false testimony is done by 

mistake, and the person testifying after realizing this criminal act and 

before proving that the testimony is false, if he gives up on his mistake or 

repents, his punishment will be canceled. . Also, in general, the proof of 

perjury can be proven in two ways. The results of this article, a summary 

of scientific and practical applications, healthy life communication and 

protection of each other's rights have been mentioned in different parts of 

this article. Also, the punishment of a person who commits false 

testimony will be the type of punishment. 

Key words: punishment, testimony, lies, jurisprudence, law. 
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Studying the conditions of retribution of members from 

the point of view of Jafari and Hanafi jurisprudence 
Nader Yousefi1 

Abstract 
In this research article, the conditions of members' retribution have been 

examined from the perspective of Jafari and Hanafi jurisprudence. Therefore, in 
taking revenge, the harm and damages that the victim has caused to the victim, 
the victim will cause the same harm and damages to the victim. Therefore, 
retribution has been the focus of all heavenly and non-heavenly religions in recent 
and distant times, the Holy Qur'an has addressed the rules of retribution in 
numerous verses and has considered the implementation of retribution as a 
serious and fundamental matter for the life of human society. Therefore, in Islam, 
retribution pursues the following goals; Maintaining social order, ensuring social 
justice and preventing individual revenge. The retribution of the members has two 
types of conditions: the first type is the general conditions of retribution in 
addition to the general conditions of the duties of the Imamiyah scholars and the 
Hanafi scholars in general unity of opinion; But there is a difference of opinion in 
some minor issues. Including the fact that the victim and the killer are equal in 
terms of religion, according to the Imami jurists, but according to the Hanafi 
jurists, religion is not an absolute condition between the killer and the victim, 
rather, the Muslim killer is not retaliated against the infidels. Another condition is 
that the murderer is not the victim's father; The Imamiyah scholars have limited 
the spread of the ruling to the father and the paternal grandfather; At the same 
time, Hanafi jurists have extended this ruling to mothers and maternal 
grandparents as well. Also, according to Imamiyah jurists, the free killer is 
retaliated against the free victim; But according to Hanafi jurists, the killer of a 
free Muslim is also retaliated against the murder of a Muslim slave. The second 
type of members' retribution conditions are specific conditions; In specific 
circumstances, there is also a difference of opinion and a consensus of opinion 
between Jafari and Hanafi jurists; The common point of view among the scholars 
of two religions is that in retribution, both limbs should be similar to each other, 
so the left eye cannot be plucked instead of the right eye, and there should be no 
excuse in the retribution of members, so it becomes Diya based on the excuse. ; 
But in a different direction; From the point of view of Hanafi jurists, they consider 
unity in gender and similarity as a condition. For this reason, there is no 
retribution between a man and a woman, but the dowry is fixed, and the woman's 
dowry is absolutely half of the man's dowry. 

Keywords: conditions, retribution, jurisprudence, types of injury, similar 
concepts, goals of retribution and documentation of retribution. 
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The conditions of Retribution of man from the 

perspective of Hanafi and Jafari jurisprudence 
Qasim Ahmadi1 

Abstract 
One of the common and traditional ways of punishing intentional homicide is 

retribution or retribution, which is used in crimes against bodily integrity by 
observing special conditions and criteria. In Islamic jurisprudence, in order to fulfill 
the rights of the victim and the accused in the crime of intentional murder, there are 
conditions for the execution of the punishment of Retribution of man. It is 
wonderful that in all of these conditions, there is almost a consensus among the 
jurists of Islamic schools of thought, that among these conditions, the obligation of 
the killer, the equality of the free and the slave status of the killer and the victim, 
equality in religion, equality in gender, the absence of abbot relationship and The 
legality of the victim, the will and discretion of the killer, as well as other conditions 
have been stated by the jurists for the execution of the sentence of retribution; For 
example: requesting the guardian, obtaining permission from the guardian or the 
religious ruler, the killing should be done with supervision and the killing is done, if 
the guardian is known, it is possible to carry out retribution. That is, not facing 
religious and legal obstacles, it can be mentioned; However, in the details of these 
special terms and conditions, between the jurists of Islamic schools of thought, 
including the Hanafi and Jafari jurists, there is a relatively tangible difference, which 
is caused by the foundations and principles of jurisprudence, which all require 
attention, examination and explanation, which will be discussed in the third part of 
this research. In relation to the rulings and works of self-retribution, it is explained 
and investigated from the point of view of Hanafi and Jafari jurisprudence. This 
collection is placed during a topic such as; Retribution is one of the rights, the 
legitimacy of retribution has been proven with four reasons, the difference of 
retribution with Hudud and Diyat, the difference of retribution between men and 
women, maintaining similarities in the implementation of retribution, and in the last 
topic, the effects of retribution are discussed, such as: the social effect; Ensuring 
justice, preserving social security, preserving human life and the individual effect of 
the execution of retribution in society, such as: prevention of murder, piety, reform 
and education, and prevention of personal revenge or purification of the innocent 
against or parents, the most important effects and goals of the legislation of 
retribution The soul is the survival of human life and finally the general result has 
been discussed and investigated. 

Keywords: retribution, soul, murder, Mahdoor Al-Dam, killer, victim, 

rights and circumstances. 
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Crimes against artistic-literary property from the 
perspective of Afghanistan's legal system in cyber space 

Ahmad Sayeq Hazem1 
Abstract 
Intellectual property rights are one of the most fundamental rights of 

the creators of spiritual and intellectual works in the science of law, 
which must be protected by law. Especially the intellectual and spiritual 
works that in today's human life, with the advancement of technology, 
reach the hands of people all over the world as soon as possible by 
pressing a key, which is called cyber space. The intellectual property 
rights include all creators who have created new works with intellectual 
effusions and mental efforts so that the beauticians who are called human 
can use it. Therefore, these rights with all their value should be supported 
so that the human mind remains active and causes new creations to take 
place in human life, and this support includes all creators who create 
artistic and literary works. It should also be stated that people also use the 
cyberspace to violate the rights of the creators of intellectual property and 
use their works for material gain and harm, which has become the basis 
for the discouragement of the creators of these works and causes art and 
politeness Humanity, which has a very long tradition, remains stagnant 
and does not progress. The current article examines intellectual property 
rights in Afghanistan's legal system and researches them in order to open 
the way for the owners of this right in the capacity of its enforcement, 
because in today's contemporary world, intellectual property rights are 
considered one of the fundamental and valuable rights of the citizens of a 
country. . Because the citizens of a country, in the position of creating 
and applying intellectual emanations and awareness of this right, will be 
the foundation for creating an excellent environment for the next 
generations. Because these rights help individuals to have reasonable and 
logical communication with their respective governments in various 
intellectual fields with sufficient awareness that individuals here are 
individuals, both natural persons and juridical or legal persons. 

Keywords: crimes, intellectual property, art, politeness, cyber space 
and legal system. 
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Crimes against industrial-commercial property from the 
perspective of Afghanistan's legal system in cyber space 

Ahdiyah Hazem1 
Abstract 
Nature is an undiscovered phenomenon; But man, with his power and 

intellectual power throughout the history of his life, has been able to uncover its 

secrets more than yesterday, and with his power of thinking and imagination, he 

has not stepped beyond sensual matters, and by mixing his great taste and art, he 

has created beauties in to make visible and visible external works for everyone. 

With initiative and innovation, human beings have provided themselves with 

the power to dominate nature in such a way that they have brought the smallest 

and largest creatures into their field of knowledge. Man's achievement of this 

progress has been increasing during the last few centuries, and today, every 

information is added in the field of knowledge, techniques and art, which has 

turned even today's era into the era of "explosion of information or data". All 

this expansion and progress is undoubtedly owed to the efforts of those who 

have caused and built such a transformation with their material and spiritual 

investments, and what should not be overlooked is that they are the ones who 

achieved the intellectual achievements with such hard work. who easily attack 

and violate by using the normal or virtual intangible space and by using 

unauthorized ways. Although in the not-so-distant past, it was not so easy to 

carry out illegitimate actions against intellectual creations; But these days, the 

creation of intellectual creations is so expensive and difficult; But how easy it 

has become to commit wrongful acts against them, which in itself causes 

intellectual creators to stop creating spiritual creations, which in itself will be the 

cause of mankind's regression to the past. Keeping this in mind, an institution 

named "Intellectual Property System" has been established in all legal systems, 

the purpose of which is to support the creators of intellectual works and their 

works. So important; The current research, taking into account the legal system 

of Afghanistan in general and its penal system in particular, will deal with 

illegal acts committed against industrial-commercial property with regard to 

committing it in the cyber or virtual space and will explain the point of view of 

the country's legal system in this regard. 

Keywords: crimes, industry, business, cyberspace, legal system, intellectual 

property. 
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Methods of situational prevention of crime 
 

Mohammad Elias Ahmadi1 
 
Abstract 
Whatever is against the crime, reduces the commission of the crime, is 

prevention, and in the narrow definition, prevention includes only non-

criminal measures, which situational prevention is related to the stage 

when the criminal makes a definite decision to commit, He has 

committed a crime, but he has implemented his decision; That is, 

initiative has taken the place of punishment. Measures are taken to 

deprive the criminal of the criminal opportunity and protect the target. 

Crime prevention methods rely on reducing the opportunities and 

situations of committing crimes, to reduce the opportunities of 

committing crimes, the difficulties of committing crimes should be 

increased, putting money and jewelry in bank safes and safes The coder 

deprives or at least reduces the opportunity for the criminal to commit. 

On the other hand, if the purpose of the crime is protected, in addition to 

making it difficult for the criminal to achieve his goal, it can prevent him 

from creating the motivation to commit the crime. Since situational 

prevention is limited in non-intentional crimes and immaterial motives 

and does not include crimes such as dignity, reputation, information, 

solitude and private life and dignity of a person, situational prevention is 

criticized. is placed 

Keywords: crime prevention, situational prevention, active prevention 

and non-active follow-up. 
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Crimes against privacy in the cyberspace  

(in the laws of Afghanistan and Iran) 
 

Farvah Afshar1 
Abstract 
The development and advancement of technology and the use of 

cyberspace have threatened people's privacy, and people's dependence on 

the Internet and virtual space has made people's privacy vulnerable. 

Therefore, in order to protect people's privacy and prevent crimes in 

cyberspace, legal systems have criminalized criminal behavior that 

violates people's privacy. Crimes against privacy in the cyberspace are 

not only supported in the relevant laws, but there are teachings in the 

Islamic religion to protect privacy. The right to privacy in the Islamic 

system is supported by strong foundations such as the need to respect 

human dignity and prevent the normalization and spread of evils, and 

rules such as the rule of respecting people's property, the rule of control 

of purity and purity. Crimes against privacy in the cyberspace include 

unauthorized access, unauthorized eavesdropping, unauthorized 

disclosure of data, altering another's content, identity theft, insult and 

defamation. The mentioned behaviors violate people's privacy, and the 

violation of dignity in some cases causes financial loss to the victim of 

the crime. In this article, an attempt is made to investigate the cases of 

privacy violations in the cyberspace in the laws of Afghanistan and Iran 

in the light of international documents in a comparative and analytical 

way. 

Keywords: privacy, cyber space, cyber-crimes. 
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Human trafficking for the purpose of prostitution 

from the point of view of Afghan laws and 

international documents 
Nasir Ahmad Ahmadi1 

Abstract 
Human trafficking is one of the organized and sometimes 

transnational crimes, which has also been interpreted as contemporary 
slavery. Human trafficking is considered to be one of the contemporary 
forms of slavery because it traps the victims with kidnapping, threats and 
coercion, seducing them with deceptive promises about finding a suitable 
job and rich income, and then treating them like slaves and captives with 
the status They transfer misery to the destination countries. Apart from 
the inappropriate situation of their transfer to the destination countries, 
after entering that country, the neglected victims, especially women and 
girls, are forced to engage in prostitution for years in order to pay the 
debt that must be paid based on the contracts concluded with the human 
traffickers. This debt is usually tens of times the actual cost of 
transporting them from the country of origin to the country of 
destination. Considering this great social problem of the present age, this 
research has tried to find out the perspective of Afghan laws and 
international documents in relation to human trafficking for the purpose 
of prostitution through a descriptive-analytical method. The legislature of 
Afghanistan has approved laws to combat human trafficking in the light 
of international documents. The penal code of Afghanistan and the law 
against human trafficking and migrant smuggling have provided criminal 
responses to various types of human trafficking and the aggravating 
factors of human trafficking. In addition to criminal responses in 
Afghanistan's laws, international documents such as the Protocol for the 
Prevention, Suppression and Punishment of Trafficking in Human 
Beings, especially women and children, have provided preventive 
responses in relation to human trafficking for the purpose of prostitution, 
which include social prevention and prevention. It is a situation. 

Keywords: human trafficking, prostitution, Afghan laws, international 

documents. 
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The role of Islamic rules in the situational 

prevention of crime 
Abdul Karim Eskandari1 

Abstract 
Criminal policy uses several tools to advance its goal. One of these 

tools is the use of conditional and mandatory sentences in order to 

neutralize the contexts, opportunities and situations that cause crime. 

Status rulings such as the conditions governing contracts and their 

regulation, guardianship or guardianship in order to protect victims, 

validity or invalidity of guardianship; Supporting the potential and 

helpless victims can prevent and make it difficult to commit crimes, 

especially crimes against property. In addition to statutory rules, 

mandatory rules, such as enjoining what is good and forbidding what is 

evil, maintaining the hijab, respecting the rights of neighbors and 

legitimate defense, supervise the purpose of the crime and are enacted to 

protect the victims. Changing the traumatic situation, not being alone 

with strangers, observing Islamic standards in socializing, controlling and 

destroying the instruments of crime, banning the keeping and reading of 

stray books, banning jobs that lead to corruption, are among the other 

manifestations of mandatory rulings that aim to eliminate Criminal 

grounds and opportunities are predicted in the criminal policy of Islam. 

Adhering to judicial etiquette, such as the impartiality of the judge, 

public proceedings, and not issuing verdicts when angry, hungry, 

sleepless, sad, restless, etc.; Among other rules, it is mandatory that will 

prevent the judge from slipping and making a mistake, and therefore, it 

plays a valuable role in preventing the situation and denying the 

opportunity to commit a crime. 

Keywords: situational prevention, situational orders, mandatory 

orders, conditions and support. 
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