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 سخن سردبیر 
 و   اند.از دیر باز تاکنون، افراد انسانی همواره به دنبال دستیابی به حداکثر حقوق خود بوده 

ها، تاریخی به درازای زندگانی  ها و دست یابی به آنتالش جهت شناخت حقوق اولیه انسان

ها و به ویژه حقوق اجتماعی و سیاسی  حقوق انسان بشری را داراست. لذا اهمیت و جایگاه 

این  ها بر کسی پوشیده نیست و اندیشمندان سیاسی، فیلسوفان و حقوق دانان بسیاری در  آن

حقوق و علوم سیاسی عهده دار بررسی    های   اند. امروزه رشتهردازی پرداختهباب به نظریه پ

ها و به  ها، حقوق انسانن رشتهو تولید علم در این حوزه هستند و اساتید و دانشجویان ای 

آن سیاسی  و  اجتماعی  جامویژه حقوق  با  ارتباط  در  قرار ها  بررسی  مورد  را  دولت  و  عه 

تقای زندگی بشری بوده و وظیفه  واالی این علوم در ار  دهند که نشان دهنده جایگاهمی

دانشجویی    -کند. به همین جهت این شماره از مجله علمیها را در این راه دو چندان میآن

های دانشجویان این دو رشته اختصاص داده شده  ان دانشگاه مفید به انتشار مقالهدانش پژوه

ام داده باشد.  قبال این دو رشته و دانشجویان آن، انج است تا وظیفه خود را در حد توان در 

های منتشر شده در این شماره، مورد استفاده همه خوانندگان گرامی و  امید است که مقاله

 به طور ویژه دانشجویان و اساتید رشته حقوق و علوم سیاسی قرار بگیرد. 

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

دوی محمدرضا مه
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بررسی موازنه قوا در خاورمیانه با تاکید بر نزاع قدرت در سوریه، عراق و  

 یمن

 1ی محمدرضا مهدو

 چکیده

نظریه موازنه قوا در چارچوب نظریات واقع گرایی در مطالعات بین الملل مطرح شده است. بر  

وضعیت آنارشی حاکم بر نظام بین الملل، تنها راه حفظ بقا و جلوگیری طبق نظریه موازنه قوا، در 

باشد. تهدید های خارجی می  باز جنگ، موازنه سازی و تقویت نیروی نظامی کشور ها به تناس

  بنابراین در نظریه واقع گرایی، الگوی موازنه قوا تنها رویکرد دولت ها در نزاع قدرت میان آنها

بررسیست و رفتار دولت  ا قابل  این چارچوب  منطقه خاورمیانه باشدمی  ها در  از سوی دیگر   .

ترین  همواره درگیر منازعات و جنگ های طوالنی بوده و جنگ های سوریه، عراق و یمن از مهم 

شود با تکیه بر نظریه درگیری های  سال های اخیر در این منطقه می باشد. لذا در این مقاله سعی می 

سه کشور ایران، ترکیه، عربستان و هم چنین رژیم صهیونیستی در نزاع های سه  موازنه قوا، نقش  

تحلیلی ابتدا به تبیین نظریه موازنه   -گانه این منطقه بررسی گردد. به همین جهت با روشی توصیفی  

قوا در مطالعات بین الملل پرداخته و سپس نقش کشور های عمده منطقه در هر یک از نزاع های  

 گردد. و یمن با توجه به نظریه موازنه قوا بررسی و تبیین می سوریه، عراق

 

 کلید واژه 

 موازنه قوا، خاورمیانه، نزاع قدرت، سوریه، یمن، عراق  

  

 
 (mmahdavigermi@gmail.com) دیدانشگاه مف ی اسیعلوم س ی کارشناس یدانشجو 1
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 مقدمه 

ن بین ونظریه های واقع گرایی و  از مهم ترین نظریات حوزه مطالعات روابط  واقع گرایی 

الملل سیطره و تسلط داشته اند. یکی از مهم  الملل می باشد و همواره بر مطالعات روابط بین  

ترین ارکان این نظریات، تاکید بر موازنه قوا در روابط میان کشور هاست. ایده اصلی و 

کانونی نظریه موازنه قوا این هست که کشور ها در نظام بین الملل برای مقابله با قدرت های 

و اتحاد و ائتالف با کشور های   رقیب، دست به موازنه سازی از طریق افزایش قدرت نظامی

دیگر می زنند تا از این طریق قدرت رقیب را تضعیف و خنثی نمایند. این نظریه یکی از  

الگوهای پذیرفته شده در مطالعات بین الملل می باشد و بخش بزرگی از نظریه پردازان این  

له نیز الگوی موازنه  حوزه آن را پذیرفته و بر اساس آن نظریه پردازی کرده اند. در این مقا

قوا برای بررسی نقش کشورهای ایران، عرستان و ترکیه در نزاع های قدرت در خاورمیانه  

می قرار  استناد  و  استفاده  در  مورد  را  قدرت  نزاع  و  بحران  اخیر، سه  های  در سال  گیرد. 

به عراق و یمن کشیده شد  ادامه  با بحران سوریه آغاز و در  ه  خاورمیانه شاهد هستیم که 

است. بنده بر این اعتقاد هستم که سه کشور عمده منطقه، یعنی ایران، ترکیه، عربستان و  

رژیم صهیونیستی به تناسب هر یک، نقشی تاثیر گذار در این این بحران ها را ایفا کرده اند  

که می توان در چارچوب نظریه موازنه قوا به تبیین و بررسی آن ها پرداخت. به همین جهت  

قاله ابتدا مفهوم موازنه قوا و انواع آن بیان گشته و سپس نقش کشور های مذکور  در این م

 گردد.در بحران های سه گانه با تکیه بر این نظریه بررسی می

 

 تعریف موازنه قوا 

در تعریف موازنه قوا ما شاهد معانی و تعاریف متفاوتی از سوی نظریه پردازان این حوزه 

نحوی ایده موازنه قوا را مفهوم پردازی کرده اند و پرداختن به   هستیم که هر کدام ازآنها به

همه ی آنها در چارچوب این مقاله ناممکن می باشد. به همین دلیل به بیان مهمترین تعاریف  

این نظریه می پردازیم. مورگنتا به عنوان یکی از اولین و مهم ترین نظریه پردازان این حوزه،  

ی متفاوت استفاده می کند. این چهار معنا عبارتند از: سیاستی  موازنه قوا را در چهار معنا

معطوف به یک وضعیت خاص، سیاستی معطوف به وضعیت بالفعل امور، توزیع تقریبا برابر  
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قدرت و هر نوع توزیع قدرت. با این وجود وی، موازنه قوا را در معنای مطلق آن استفاده  

ه و در آن قدرت به شکلی مساوی و برابر  می کند که به معنای وضعیت بالفعل امور بود 

( با 287:  1374میان تعدادی از واحد های سیاسی و دولت ها تقسیم شده است.)مورگنتا،  

وجود تعاریف و معانی متعدد و متکثر از نظام موازنه قوا، ایده ی اصلی و اصل عام این  

 نظریه را می توان چنین بیان کرد:

یابد که عنصر توانایی  کشور ها زمانی و در شرایطی افزایش می »موازنه قوا یعنی امنیت ملی  

و قدرت در سطح بین المللی به گونه ای توزیع شده باشد که هیچ کشور واحدی به اندازه 

چنین   در صورت وجود  و  گردد.  مسلط  ها  سایر کشور  بر  بتواند  که  نباشد  قدرتمند  ای 

ر ضد قدرت برتر دست به موازنه  کشوری، کشور های رقیب به صورت انفرادی یا جمعی ب

 ( Diez et all., 2011: 6زنند تا امنیت، بقا و حاکمیت خود را تثبیت نمایند.)سازی می

بنابراین به طور کلی، هدف اولیه و اصلی در موازنه سازی، جلوگیری از سلطه قدرت برتر  

کشورهای    و متجاوزان بالقوه از تجاوز هست که در صورت عدم تحقق این هدف، کشور یا

 موازنه ساز به صورت متحد، به مقابله نظامی و جنگ با کشور تهدید کننده می پردازند.) 

King, 2011:36)  

مفهوم پردازی های مختلفی از ایده موازنه قوا انجام گرفته است. برای بررسی رفتار کشور  

ندی ها نمی ها در حوزه فراملی در چارچوب موازنه قوا توجه صرف به یکی از این مفهوم ب

ها را مد نظر قرار داد. تواند به تبیین دقیقی منجر گردد و باید تلفیقی از تمامی مفهوم بندی

به همین دلیل باید به مفهوم بندی های مختلف ایده موازنه قوا اشاره شود که به صورت  

 پردازیم:ها میمختصر در ذیل به آن

تفاوت بیان شده است. در معنای  موازنه قوا: این مفهوم بندی خود به دو معنای م •

ها تلقی می  نخست موازنه قوا به عنوان یک نوع از راهبرد سیاست خارجی کشور

شود که در آن کشور ها به صورت ارادی و آگاهانه به اتخاذ سیاست هایی روی  

می آورند که که از تسلط و تفوق یک کشور یا اتحاد نظامی واحد بر نظام بین  

. این نوع از موازنه قوا در آثار واقع گرایان کالسیک مانند  الملل جلوگیری کنند
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( در معنای 224،  2:  1394باشد.)دهقانی فیروزآبادی،  مورگنتا قابل مشاهده می

ها نه به  شود که درآن کشوردوم، موازنه قوا به مثابه یک ساختار در نظر گرفته می

شوند و موازنه  یده میصورت ارادی و آگاهانه بلکه از روی اجبار به سمت آن کش

نظام   این  در  است.  آن  آنارشیک  ساختار  و  خودیار  الملل  بین  نظام  معلول  قوا 

افزایش بیش از حد قدرت یک کشور به معنای کاهش نسبی امنیت دیگر کشور  

ها نیز به موازنه سازی و افزایش قدرت خود اقدام  شود که آنهاست و موجب می

( این نوع از موازنه قوا در چارچوب  229،  2:  1394نمایند.)دهقانی فیروزآبادی،  

 گردد.نو واقع گرایی طرح می

موازنه تهدید: به علت ناکافی بودن ایده موازنه قوا به تنهایی، مفهوم موازنه تهدید   •

در آثار برخی نو واقع گرایان مانند استفن والت مطرح شده است. استفن والت  

-برتر به صورت مطلق موازنه سازی نمیکند که کشور ها در برابر قدرت  بیان می

زنند. و  کنند؛ بلکه بر علیه تهدید و کشور تهدید کننده دست به موازنه سازی می

مجاورت   و  نزدیکی  کشور،  یک  قدرت  مجموع  عنصر،  چهار  از  تهدید  این 

-جغرافیایی، توانایی تهاجمی و نیات ستیزه جویانه رهبران یک کشور نشات می

بندی کشور (  Walt, 1987: 12-13 )  گیرد. مفهوم  این  در  برعلیه  بنابراین  نه  ها 

پردازند و احساس  قدرت برتر بلکه بر علیه قدرت تهدیدگر به موازنه سازی می

 تهدید از سمت یک کشور عنصر اساسی در شکل گیری موازنه سازی است. 

ر  موازنه ناقص: موازنه ناقص از طرف واقع گرایان نوکالسیک برای بررسی تاثی •

ها در عرصه خارجی، مطرح   نوع موازنه سازی آن  ها در  شرایط داخلی کشور 

گشته است. این گروه بر شرایط داخلی کشور ها در میزان موفقیت آن ها در موازنه  

کنند. راندال شوئلر به عنوان کسی که ایده موازنه ناقص را مطرح  سازی تاکید می

این نوع موازنه را ناشی از ناتوا نی کشور ها در درک و فهم میزان  کرده است؛ 

نیروی   برابر  به عدم واکنش در  یا عالقه  و  ناتوانی در پاسخگویی مناسب  خطر، 

 ( Schweller,2006: 1-10تهدید کننده میداند.)
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اقدامات غیر نظامی جهت مقابله و خنثی   • به معنای  نرم  موازنه نرم: موازنه سازی 

نرم برتری نظامی قدرت برتر به    باشد. در موازنهسازی تهدیدات قدرت برتر می

ن به  شومیچالش کشیده  اقتصاد  به جای آن در حوزه های غیر نظامی مانند  د و 

 (Pape, 2005: 10شود.)ی مقابله با سیاست های قدرت برتر اقدام م

این هست که    رسد به نظر میموازنه منافع: در موازنه منافع آنچه بیان آن ضروری   •

برتر همیشه راه مقابله و موازنه  هر این گروه معتقدند کشو با قدرت  ا در مواجهه 

دهند و چنانچه منافع  کنند. بلکه منافع خود را مد نظر قرار می سازی را انتخاب نمی

 گیرند.  آنها ایجاب کند؛ سیاست دنباله روی و اتحاد با قدرت برتر را در پیش می

نظریه • در  موازنه  از  پردازی  مفهوم  نوع  این  و    موازنه هویت:  انگاری طرح  سازه 

بررسی شده است. در این مفهوم بندی آنچه به عنوان هدف مرجع امنیت مد نظر  

ملت می باشد. کشور ها بر طبق اصول    - گیرد؛ هویت جمعی یک دولت  قرار می

و ارزش های ذهنی خود به موازنه سازی و یا دنباله روی در مواجهه با دیگر کشور  

یت جمعی یک کشور یا گروهی از کشور ها مورد  کنند. چنانچه هو ها اقدام می

پردازند و یا  تهدید واقع شود؛ آنها بر علیه کشور تهدید کننده به موازنه سازی می

 کنند. بر اساس شباهت ها و اشتراکات هویتی اقدام به دنباله روی می

 

 موازنه سازی در خاورمیانه

ایده موازنه سازی در روابط بین المل  با مشخص شدن تعریف و انواع مفهوم بندی ها از  

پردازیم. در میان کشور  اکنون به بررسی موازنه سازی در میان کشور های خاورمیانه می

عمده   خاورمیانه،  و  آنهای  کشورها  این  بر  حاکم  داخلی  شرایط  و  وضعیت  دلیل  به  ها 

باشند. و به برداشت ناصحیح آنها از وضعیت منطقه ای، ناتوان از موازنه سازی صحیح می

همین جهت می توان آن ها را دارای سیستم موازنه ناقص به شمار آورد. کشور هایی مانند  

لیبی و فلسطین که به دلیل وضعیت داخلی آن ها نقش چندانی در مسائل منطقه ای ندارند؛ 

-توان گروه دیگری از کشور ها، میاز جمله این کشورها هستند. در کنار این دسته از کشور
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ی مانند قطر  هایرا مشاهده کرد که به موازنه سازی نرم در منطقه روی آورده اند. کشور  ها

از طریق   یا عمان که در جریان رقابت های منطقه ای، نقشی بی طرف را اتخاذ کرده و 

و   از طریق گردشگری  المللی  بین  اعتبار  اقتصادی، کسب  بنیه  تقویت  نرم،  موازنه سازی 

نه سازی نرم در برابر سایر کشور های منطقه می پردازند. عالوه دیپلماسی ورزشی  به مواز

بر موارد فوق، کشور هایی مثل امارات متحده عربی و یا بحرین در عمل سیاست دنباله روی  

و موازنه منافع را در پیش گرفته اند. این کشور ها به جای مقابله با عربستان به اتحاد و دنباله 

 منطقه ای روی آورده اند.روی از این کشور در مسائل 

با توجه به مطالب مذکور، می توان عنوان کرد که در میان کشور های خاورمیانه سه کشور 

ایران، ترکیه، عربستان و رژیم صهیونیستی مهم ترین بازیگران منطقه ای محسوب می شوند 

که بر اساس الگوی موازنه قوا، موازنه تهدید و یا موازنه هویت به رقابت با یکدیگر و نقش 

 ائل منطقه ای می پردازند. آفرینی در مس

کشور های    در این میان رژیم صهونیستی از یک سو به عنوان تهدیدی هویتی بر علیه سایر

دارای هویت اسالمی منطقه محسوب می شود و اکثر کشور های منطقه به موازنه سازی  

ر  هویتی در برابر آن پرداخته اند و از سوی دیگر تهدیدی امنیتی می باشد که سایر کشو 

های منطقه را به مقابله با آن واداشته است. به همین دلیل این رژیم در رویکرد منطقه ای 

خود، جهت حفظ امنیت و بقا خود خط حائلی را به عنوان خط قرمز امنیتی ترسیم نموده  

است و اجازه تعرض به حریم امنیتی این کشور را به سایر کشور های منطقه ای نمی دهد. 

د منطقه ای رژیم صهیونیستی منحصر در حفظ بقا خود بوده و فقط در از این رو عملکر

ها می پردازند و در سایر بحران های منطقه منطقه حفاظتی خود به درگیری با دیگر قدرت

ای نقشی مثبت و ایجابی ندارد. به دلیل این نوع رویکرد هست که تقابل رژیم صهیونیستی 

مواردی است که تعرضی به بلندی های جوالن   با دیگر قدرت های منطقه فقط محدود به

یا دیگر مناطق واقع در منطقه ی امنیتی این رژیم، صورت گیرد. و در خارج ازآن نقش  

 مثبت و ایجابی در بحران های سوریه، عراق و یمن حداقل به صورت آشکار نداشته است. 
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کشورها در مسائل  در طرف مقابل سه کشور ایران، عربستان و ترکیه از تاثیر گذارترین  

باشد. به  جاری منطقه ای هستند و عملکرد آنها در قالب الگوی موازنه قوا قابل تبیین می

همین منظور در بخش بعدی، عملکرد سه کشور مذکور در بحران های سه گانه دهه اخیر  

 منطقه خاورمیانه بر اساس مدل موازنه سازی سنجیده می شود. 

 

 بحران سوریه

بحران   به  آغاز  بهار بازمی  2011ژانویه    26سوریه  به  گردد که در پی تحوالت موسوم 

عربی در سوریه آغازگردید و تحت عنوان خیزش سوریه معروف شد. موقعیت ژئوپولتیک 

سوریه و همسایگی آن با رژیم اشغالی، این کشور را برای بازیگران منطقه ای و بین المللی  

بود و تعداد قابل توجهی از تحلیل گران آغاز بحران در درجه باالیی از اهمیت قرار داده  

سوریه را نتیجه بر هم خوردن موازنه قوا در غرب آسیا و تالشی در جهت موازنه سازی  

( بحران سوریه از منظر واقع گرایانه  7:  1938دانند.)جلیلیان،میان گروه های منطقه ای می

بی می باشد. در سطح تحلیل بین المللی در دو سطح تحلیل منطقه ای و بین المللی قابل ارزیا

نیروهایی مانند ایاالت متحده آمریکا و کشور های اروپایی مثل فرانسه و انگلستان در یک 

سو و چین و روسیه به عنوان کشور های موازنه ساز در سوی دیگر قرار دارند. در سطح  

یونیستی را بازیگران  منطقه ای نیز می توان کشور های ایران، ترکیه، عربستان و رژیم صه

اصلی این بحران به شمار آورد. هدف اصلی این تحقیق پرداختن به موازنه سازی و تقابل 

واحد های سیاسی منطقه ای است. اما چون سیاست کشور های منطقه ای در امتداد قدرت 

های فرا منطقه ای می باشد به همین جهت می توان موازنه سازی در سوریه را به طور کلی  

ر دو جبهه متفاوت شناسایی نمود. در این الگوی موازنه، کشور هایی مانند ایران، روسیه  د

و تا حدودی چین به عنوان طرفداران حفظ وضع موجود و کشورهای آمریکا، انگلیس و  

فرانسه، عربستان، ترکیه و اسرائیل به عنوان طرفداران تغییر وضع موجود، روی در روی هم 

ا این مقدمه و با صرف نظر از دالیل حضور کشور های فرامنطقه ای، به قرار گرفته بودند. ب

شود. نقش و دالیل حضور کشورهای منطقه ای در این الگوی موازنه در سوریه پرداخته می
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به عنوان یک کشور   ایران  به نقش و دالیل حضور جمهوری اسالمی  ابتدا  این منظور  به 

 شود. طرفدار حفظ وضع موجود اشاره می

شود. تضعیف  قوط بشار اسد در سوریه به معنای تضعیف قدرت منطقه ای ایران تلقی میس

قدرت ایران در این عرصه مستقیما به معنای افزایش قدرت نیروهای رقیب به ویژه عربستان  

و ترکیه خواهد بود. سوریه به عنوان متحد راهبردی و منطقه ای جمهوری اسالمی و عمق  

گردد. از دست رفتن سوریه از سویی دست ایران را از لبنان   استراتژیک آن محسوب می

کوتاه می کند و از سوی دیگر عراق را به عنوان یکی از حوزه های نفوذ ایران تحت تاثیر 

قرار می دهد. عالوه بر موارد فوق این نکته نیز برای مقامات جمهوری اسالمی روشن هست 

ایران به عنوان هدف بعدی در معرض خطر   که در صورت سقوط بشار اسد در سوریه، 

ایران منجر  برای  ای  بیشتر منطقه  انزوای  به  قرار می گیرد. همچنین سقوط سوریه  امنیتی 

( در مجموع اهداف و منافع جمهوری اسالمی از حضور  648:  1393گردد.)نجات،  می

 توان در موارد زیر خالصه نمود:  در سوریه و حمایت از حفظ وضع موجود را می

 گیری از تضعیف قدرت مقاومتجلو •

 جلوگیری از کاهش قدرت و نفوذ منطقه ای خود که متاثر از مورد نخست است  •

 جلوگیری از تغییر موازنه قوا به نفع کشورهایی مثل عربستان و رژیم صهیونیستی  •

 جلوگیری از نفوذ بیشتر آمریکا در منطقه  •

استرات • عمق  رفتن  دست  از  با  خود  نظامی  تضعیف  از  در  جلوگیری  خود  ژیک 

 (  23: 1398شامات)جلیلیان، 

شود که ایران برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی خود از  با توجه به دالیل فوق مشاهده می

از سوی   یک سو و جلوگیری از برهم خوردن موارنه قوا به نفع دیگر رقبای منطقه ای خود

اقدام کرده است و در    دیگر با روسیه و چین  ائتالف  از طریق  با آن ها  به موازنه سازی 

چارچوب نطریه رئالیستی و الگوی موازنه قوا به پیشبرد اهداف نظامی خود به عنوان یک  

 قدرت منطقه ای می پردازد.  
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زاع  که به عنوان یک قدرت منطقه ای همواره در ن  در طرف مقابل کشور عربستان قرار دارد

با ایران به خصوص در دهه اخیر بوده است. تقابل عربستان با ایران با استفاده از هر سه مفهوم  

باشد. این کشور از سویی برای  بندی موازنه قوا، موازنه تهدید و موازنه هویت قابل تببین می

حفظ جایگاه خود به عنوان یک قدرت منطقه ای و افزایش آن، به رقابت نظامی با ایران  

می پردازند. در این باره ذکر این نکته ضروری است که سیاست عربستان در قبال کشور  

هایی چون بحرین، مصر، تونس و یمن حمایت از حفظ وضع موجود بود تا از گسترش 

تغییرات به داخل عربستان جلوگیری نماید اما در سوریه و شامات در تقابل با ایران و برای  

به حما نیروهای مخالف دولت تضعیف محور مقاومت  از  یت مالی، نظامی و دیپلماتیک 

 ( 88-85: 1390پردازد و طرفدار تغییر وضع موجود می باشد.)کرمی، می

از سوی دیگر عربستان، حکومت ایران را به عنوان تهدیدی بالقوه بر علیه تمامیت ارضی و  

ب شده است که  کند و این احساس تهدید از جانب ایران موجامنیت ملی خود قلمداد می

با سیاست های   به مقابله  امارات و بحرین  کشور های حاشیه خلیج فارس نظیر عربستان، 

توسعه طلبانه ایران در عرصه منطقه ای بپردازند و با این تهدید بالقوه مبارزه نمایند. همچنین  

عربستان به عنوان یک کشور دارای مذهب رسمی وهابیت در تقابل ایدوئولوژیک و هویتی  

با ایران قرار دارد. این دو کشور همدیگر را به عنوان تهدیدی علیه هویت و ارزش های 

ورند و سیاست هایی را در عرصه منطقه ای در پیش گرفته اند آمکتسب خود به شمار می

 که به موازنه سازی هویتی در میان آنها منجر گشته است.  

افع عربستان در بحران سوریه عبارتند بنابراین میتوان چنین جمع بندی کرد که اهداف و من

 از: 

 افزایش قدرت منطقه ای خود با حذف بشار اسد و تضعیف قدرت ایران  •

 مقابله و جلوگیری از افزایش قدرت شیعیان  •

 از ورود ایران به تحوالت جهان عرب به عنوان حوزه نفوذ عربستان  شدن مانع •

انتقال بحران های امنیتی مثل ناآرامی های داخلی از محیط امنیتی خود به منطقه   •

 بازیگری ایران 
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بحران   باشد. ترکیه در  بحران سوریه کشور ترکیه می  ای  منطقه  بازیگران  از  یکی دیگر 

از دو کشو تر  متفاوت  نقشی  است. سوریه  نموده  دنبال  را  و عربستان  ایران  یعنی  دیگر  ر 

نخست باید به این مطلب اشاره کرد که در ابتدای بحران سوریه، ترکیه به حمایت از دولت  

به سمت  ترکیه  بحران چرخش  تر شدن  با جدی  اما  پرداخت  مخالفین  مقابل  در  سوریه 

ع موجود قرار داد. شیوه نیروهای مخالف دولت سوریه او را در جمع طرفداران تغییر وض

بازیگری ترکیه در سوریه به نحوی است که این کشور به دنبال افزایش قدرت جهانی خود 

از طریق افزایش ضریب تاثیرگذاری منطقه ای خود بوده و همچنین به دنبال کسب موقعیتی 

ا تلقی  باشد. بنابراین ترکیه از یک سو بممتاز و مرکزی برای خود در تحوالت منطقه ای می

خود به عنوان قدرت برتر منطقه ای به دنبال کسب پرستیژ جهانی بوده و از سوی دیگر به  

معرفی خود به عنوان نماینده اسالم میانه رو و اخوانی به دنبال افزایش نفوذ فرهنگی خود و 

شود که ترکیه  کسب موقعیت ممتاز در میان کشور های اسالمی است. این موضوع سبب می

با ایران و عربستان برای دستیابی با اهداف خود قرار بگیرد. بحران سوریه نمودی   در تقابل

باشد و ترکیه اهداف زیر را در این بحران دنبال  از رقابت این کشور با ایران و عربستان می

 کند:می

استفاده از موقعیت منطقه ای جهت افزایش ضریب تاثیر گذاری خود در سطح   •

 جهانی 

 ستیژ منطقه ای با نقش آفرینی در بحران های منطقه ای کسب اعتبار و پر •

 برهم زدن موازنه قوا منطقه ای به نفع خود و به ضرر ایران و عربستان •

رو   • میانه  اسالم  ایدوئولوژی  از طریق  میان کشورهای اسالمی  نفوذ خود  افزایش 

 (17: 1398اخوانی )جلیلیان، 

قدرت   سه  رقابت  خوبی  به  سوریه  بحران  اساس بررسی  بر  را  کشور  این  در  ای  منطقه 

نشان می موازنه سازی  این موضوع مشاهده میچارچوب  بر  این دهد. عالوه  شود که در 

نزاع   هویت موجب  و  تهدید  قوا،  موازنه  یعنی  موازنه  مفهوم  نوع  ای هر سه  منطقه  حوزه 

و غلبه  بازیگران منطقه ای شده است. نتایج موازنه سازی این سه قدرت در بحران سوریه  
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نسبی جریان مقاومت موجب تسری بحران به عراق و حوزه نفوذ ایران گردید که در ادامه  

 شود.به تداوم جریان موازنه سازی در عراق پرداخته می

 

 بحران عراق 

به حساب موازنه سازی در عراق را می نزاع قدرت در سوریه  ادامه موازنه سازی و  توان 

ی حکومت دموکراتیک در کشور عراق، شیعیان عراق آورد. پس از سقوط صدام و برقرار 

دادند، بر اساس ساز و کار دموکراتیک قدرت  که اکثریت مردم این کشور را تشکیل می

را به دست گرفتند و این موضوع به دلیل تجانس هویتی میان ایران و عراق، نفوذ ایران در 

ذ ایران در عراق و افزایش  ( به دنبال نفو49:  1397عراق را گسترش داد)سیفی و پورحسن،

بین دولت ایران در  نسبی  های متحد در حاشیه  های عربی، عربستان و سایر کشور قدرت 

خلیج فارس آن را تهدیدی برای خود قلمداد کرده و به دنبال افزایش نفوذ خود برآمدند. 

همزمان با ظهور داعش در عراق و اشغال یک سوم از خاک این کشور، بحران جدیدی در  

نزاع قدرت میان قدرت های منطقه ای در این کشور ایجاد گردید. نفوذ و سرمایه گذاری 

عربستان در بخش های جنوبی عراق و تقویت اهل سنت عراق از یک سو و حضور ترکیه  

گردید. در  در بخش شمالی عراق از سوی دیگر به تضعیف قدرت منطقه ای ایران منجر می

بر اساس چارچوب موازنه قوا به این صورت قابل تبیین    بحران عراق عملکرد دولت ایران

هست که کشور عراق به عنوان همسایه غربی ایران بیشترین مرز را با ایران دارد و حضور  

نیروهای رقیب در این کشور تهدیدی بر علیه ایران بوده و موازنه قوا را بر علیه ایران و به  

ایران حضور  لذا  میزند.  هم  به  آن  رقبای  می  نفع  ضروری  منطقه  این  اساس در  بر  باشد. 

چارچوب موازنه تهدید، حضور داعش در عراق و موفقیت اولیه آن در اشغال یک سوم  

آمد و این احساس خاک این کشور زنگ خطری برای تمامیت ارضی ایران به شمار می

به مقابله و حضور در عراق می ایران را مجبور  از جانب مرزهای غربی،  بر نمای تهدید  د. 

با  ایران و عراق پیوندی تاریخی و مذهبی  نیز، دو کشور  اساس چارچوب موازنه هویت 

یکدیگر دارند و از نظر ایدوئولوژیکی دفاع از عتبات عالیات و دولت عراق به عنوان متحد 
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هویتی خود در برابر عربستان، تکلیفی بر عهده دولت ایران بوده است. بنابراین حضور ایران  

گردد. دولت عربستان عراق از هر سه منظر بر اساس الگوی موازنه سازی تبیین میدر بحران  

نیز برای تقویت نیروهای اهل سنت در عراق و تضعیف حوزه نفوذ ایران و قدرت شیعیان،  

اقدام به حضور در دولت عراق نمود. این کشور بر اساس نزدیکی ملیتی و با تکیه بر افکار  

ه اقدامات تخریبی بر علیه ایران در میان مردم عراق زده است. از  ناسیونالیستی عربی دست ب

سوی دیگر با حمایت اقتصادی از مناطق سنی نشین عراق سعی در نفوذ خود در عراق و 

ابزارهای فشار بر علیه دولت عراق دارد. همچنین در شمال عراق، ترکیه بازیگری   ایجاد 

است ها و اهداف ایران در تعارض قرار  ید که سیاست های آن با سیآاصلی به شمار می

اقلیت های سنی و  می از  گیرد. ترکیه مدعی است که یک مسولیت تاریخی در حمایت 

ایران، بر عهده دارد و به همین  ترک کشور عراق در برابر نیروهای شیعی مورد حمایت 

ایران در ک اما در مقابل  باید حضور نظامی خود در شمال عراق را حفظ کند.  نار جهت 

دولت عراق، حضور نظامی ترکیه را نقض حاکمیت دولت عراق و تهدیدی بر علیه دولت 

کند. داند و آن را در راستای سیاست های توسعه طلبانه نوعثمانی گری ارزیابی میبغداد می

شود و در طرف همچنین ترکیه همانند دوره عثمانیان در نقش حمایت از اهل تسنن ظاهر می

( بنابراین تقابل ایران 94:  1395باشد.)رضایی،ایران به دنبال برقراری هالل شیعی میمقابل  

 باشد.و ترکیه در عراق در چارچوب موازنه قوا و موازنه هویتی قابل ارزیابی و تبیین می

سیاست های متفاوت قدرت های منطقه ای در عراق و موازنه سازی در برابر یکدیگر و  

فرا منطقه ای، عراق را به نقطه کانونی نزاع قدرت در سال های    همچنین حضور بازیگران

اخیر، در خاورمیانه تبدیل کرده است. با این حال رقابت این سه کشور و مخصوصا رقابت 

ایران با عربستان به عراق نیز محدود نشده است و به دنبال گسترش نفوذ عربستان در عراق 

به گسترش نفوذ خود در مناطق حوزه نفوذ عربستان  به عنوان حوزه نفوذ ایران، ایران نیز  

روی آورد و این مسئله بحران دیگری را در منطقه خاورمیانه رقم زد که در بخش بعدی  

 .  شوددر بررسی بحران یمن به آن پرداخته می
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 بحران یمن

که   المندب  باب  تنگه  بر  این کشور  تسلط  و  یمن  ژئوپلتیک  و  استراتژیک  ژئو  موقعیت 

اهمیت زیادی در حمل و نقل کاال و مبادالت تجاری این منطقه دارد از یک سو و اشراف 

های آزاد در  این کشور بر شاخ آفریقا به لحاظ مرزهای دریایی و همچنین دسترسی به آب

نگاه  این کشور در  به  را  باالیی  اهمیت  از سوی دیگر، درجه  خلیج عدن و دریای سرخ 

منطقه ای، بخشیده است. به همین دلیل شکل گیری بحران یمن  بازیگران منطقه ای و فرا  

توان از نقش عوامل خارجی هرچند داری زمنیه های تاریخی و عوامل داخلی است اما نمی

به ویژه عربستان و شورای همکاری خلیج فارس و ایران چشم پوشی کرد. عربستان سعودی  

نمود و روابط پیچیده ای  می  در طول سه دهه گذشته، یمن را حیات خلوت خود محسوب

برقرار بوده است. از سوی دیگر    1990میان عربستان و دولت یمن در سه دهه گذشته از  

بوده   منطقه  در  مقاومت  جریان  نفع  به  قوا  موازنه  دادن  تغییر  دنبال  به  اسالمی  جمهوری 

ان در  ( رقابت و موازنه سازی ایران در برابر عربست202: 1398است.)کشیشیان و سهیلی، 

رقابت  نمود.  بررسی  نیز  باید در چارچوب موازنه هویت  بر موازنه قدرت  را عالوه  یمن 

نژادی میان   هویتی این دو کشور را می توان در موارد زیر خالصه کرد: تعارض هویتی 

عرب و عجم، تعارض هویتی میان اسالم شیعی و اسالم سنی وهابی، تعارض هویتی ناشی  

-73:  1394به غرب و رویکرد منفی ایران به غرب.)دهشیری،    از رویکرد مثبت عربستان

( به دلیل موارد فوق نزاع بین ایران و عربستان ماهیتی هویتی دارد. عالوه بر این همانگونه 76

که ذکر شد پس از نفوذ عربستان در عراق به عنوان متحد ایران، نفوذ دولت ایران در یمن 

توان بحران یمن  اهیتی موازنه ساز دارد. بنابراین میبه عنوان حیات خلوت عربستان کامال م

- 261:  1389را بازی بزرگ بین ایران و عربستان به حساب آورد)صادقی و احمدیان،  

بازی عربستان سعودی برخالف سیاست خود در سوریه برای حفظ وضع 262 این  ( در 

صار اهلل را به عنوان موجود اقدام به تشکیل ائتالف و تهاجم نظامی به یمن کرده است تا ان

نیروی نزدیک به ایران از قدرت حذف کند و با چینش جریان های همسو در ساختار قدرت 

 ( 119: 1399از نفوذ ایران در یمن جلوگیری نماید.)همتی و ابراهیمی و گودرزی، 
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توان ادامه موازنه سازی منطقه ای میان سه قدرت برتر منطقه  بنابراین بحران یمن را نیز می

 و به خصوص میان ایران و عربستان سعودی دانست.  
 

 نتیجه گیری 

بیم که علیرغم انتقاد  ابا بررسی اجمالی سیاست های منطقه ای ایران، ترکیه و عربستان در می

های وارده بر ایده موازنه قوا و نظریات رئالیستی، این نظریه هم چنان در تحلیل روابط بین  

قابلیت کاربست پذیری دارد. و مطالعه سیاست های این    الملل در سطح منطقه ای و جهانی

دهد  سه کشور در بحران های سه گانه منطقه ای در سوریه، عراق و یمن به وضوح نشان می

که این کشور ها موازنه سازی در برابر یکدیگر را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار 

درت و ضریب نفوذ خود در سطح منطقه  داده اند و هریک از آن ها به دنبال بیشینه سازی ق 

ای هستند. همچنین سایر کشور های منطقه هر کدام به گونه ای بر اساس یکی از مفهوم  

بندی های ایده موازنه سازی به پیگیری اهداف خود در سطح ملی و منطقه ای می پردازند. 

ها و تقابل آنها با دهد که روابط میان کشور  عالوه بر موارد فوق این پژوهش به ما نشان می

نمی تبیین  قابل  آنها یکدیگر فقط در چارچوب موازنه قدرت  تبیین  یا دست کم  و  باشد 

دشوار هست و برای اینکه تحلیل دقیقی از مناسبات میان کشورها در سطح منطقه ای و ملی  

داشته باشیم؛ ضروری است که تمامی مفهوم بندی های پنجگانه از ایده موازنه سازی را در  

 بررسی خود لحاظ نماییم.

  

منابع فهرست   

(، »دالیل شکل گیری بحران سوریه و رفتار بازیگران درگیر بر  1398جلیلیان، حسن) -

مبنای نظریه موازنه قوا«، دو فصلنامه علمی دانش امنیتی، سال پنجم، شماره ده، بهار و  

 تابستان 

جمهوری اسالمی ایران  (، »سازه انگاری و منطق تعارض  1394)محمدرضا  ،یریدهش -

شماره   یازدهم،  سال  سیاسی،  علوم  تخصصی  فصلنامه  سعودی«،  عربستان  ،    33و 

 زمستان
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جالل) - سید  فیروزآبادی،  تهران،  1394دهقانی  الملل،  بین  روابط  مبانی  و  اصول   )

 سمت، چ سوم 

(،»ماهیت رقابت و تعارض ایران و ترکیه در سوریه و عراق«،  1395رضایی، مسعود) -

 ه علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره اول، زمستان پژوهشنام

پورحسن) - ناصر  و  عبدالمجید  در  1397سیفی،  تهدید  موازنه  پدیداری  و  »داعش   ،)

،  41روابط ایران و عراق«، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال یازدهم، شماره  

 بهار 

احمدیان) - حسن  و  حسین  یم   (،1389صادقی،  ای  منطقه  جایگاه    ، ن»دگرگونی 

 56، شماره 19امکانات و چالش ها«، فصلنامه راهبرد، سال 

آثار و واکنش ها«، فصلنامه    (، »بهار عربی و عربستان سعودی،1390کرمی، کامران) -

 مطالعات خاورمیانه، شماره سه 

(، » بررسی بحران یمن،  1398کشیشیان سیرکی، گارینه و سهیل سهیلی نجف آبادی) -

فصلنامه   بحران«،  اتمام  برای  موجود  راهکارهای  و  بازیگران  ها،  ریشه  تحوالت، 

 ، بهار  46تخصصی علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره 

ران،  (، سیاست میان ملت ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، ته1374مورگنتا، هانس جی) -

 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول 

سیدعلی) - قبال  1393نجات،  در  عربستان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  »راهبردهای   ،)

 1393، زمستان 4، شماره 28بحران سوریه«، فصلنامه سیاست خارجی، سال 

(، »سیاست موازنه سازی  1399همتی، مرتضی و شهروز ابراهیمی و مهناز گودرزی) -

در برابر ایران در یمن«، فصلنامه علمی برنامه ریزی فضایی، سال دهم، شماره  عربستان  

 1399یک، بهار
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 اسالمی ایران بر مباحث سیاسی و روابط بین الملل تاثیر انقالب 

 1رامین وهاب زاده 

 چکیده

  تأثیرات،   این   تبیین   و  بررسی  که  گذارده  ای  منطقه  روابط  و  نظام  بر  متعددی  آثار  اسالمی،   انقالب

  کارآمدی  و   نماید  روشن   پیش  از  بیش  را   ای   منطقه   نظام  در   اسالمی   انقالب  نقش  و  جایگاه   تواندمی

در این تحقیق تالش   .بکشد  تصویر  به  منطقه  سطح  در   موجود   های  نظام  قبال  در  را  نظامی  چنین

شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که تاثیر انقالب اسالمی بر مباحث سیاسی و روابط بین  

ترین  الملل در منطقه خاورمیانه و جهان چه بوده است؟ برای پاسخ دادن به این سوال به بررسی مهم

 ایران  در  اسالمی   انقالب  گیری  ردازیم. شکلپتاثیر انقالب بر روابط بین الملل با روش توصیفی می

  در  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  و  وقوع.  دانست  بیستم  قرن  تحوالت  ترین   مهم  از  یکی  باید  را

  انقالب   فراملی  ماهیت.  رودمی  شمار   به  مهم  المللی  بین   و  سیاسی  تحوالت  از  یکی  1357  سال

  دارد  آن  از  حکایت  خاورمیانه،  و  فارس  خلیج  راهبردی  اهمیت  و  ایران  المللی  بین   موقعیت  اسالمی،

 است.  المللی بین  پدیده و رویداد یک ایران انقالب که

 

 واژگان کلیدی  

 ، اسالمبازتاب انقالب اسالمی، تحوالت سیاسی، روابط بین الملل

  

 
 (ramin73vahab@gmail.com)دانشگاه تبریزدانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی  1
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ه بیان مسئل  

  علمی   توسعه   سبب   توانددارند و می  وسیعی  المللی  بین   و   ملی  آثار   و  پیامدها   ها  انقالبوقوع  

  انقالب  وقوع  گردد. جهان  در  یا  و کشور  در  مطالعاتی خاصی  حوزه  در یا و  کشور یک در

 سال  در-شودکه گاه از آن تحت عنوان آخرین انقالب قرن بیست یاد می-  ایران  اسالمی

  انقالب   فراملی  ماهیت.  رودمی  به شمار  مهم   و بین المللی   سیاسی  تحوالت   از   یکی  1357

المللی  اسالمی، بین    حکایت   خاورمیانه،   و   فارس  خلیج   راهبردی   اهمیت  و   ایران  موقعیت 

 : 1389است)فیروزآبادی،    المللی  بین   پدیده  و  رویداد  یک  ایران  انقالب   که  دارد  ازآن 

انقالب اسالمی، بزرگ ترین  31 به شمار  (.  المللی  بین  تحول در حوزه سیاسی و روابط 

آید که منجر به طرح مباحث عمده در این موضوع شده است. چگونگی اثر گذاری  می

انقالب اسالمی بر مسائل سیاسی و روابط بین المللی از نوع پایبندی به اصول و جهان بینی  

گران روابط بین المللی  ت گرفته است که منجر به واکنش های گوناگون از سوی بازیانش

 اند، پرداخته   اسالمی  انقالب بررسی  به  که  نویسندگانی  و   تحلیلگران  همه  تقریباً  شده است.

 این   از  ایران   انقالب .  اند  دانسته  اجتماعی   و  سیاسی   بزرگ  انقالبات  زمره   در  را  انقالب   این 

  بزرگ   انقالبات  جزو   که  چین  انقالب  و  روسیه  انقالب  فرانسه،   کبیر  انقالب   با  جهت

 ایران   اسالمی  انقالب  نتیجه  در  که  تحوالتی   و  تأثیرات   .است  مقایسه   قابل   هستند،  اجتماعی 

  اولیه   سال   چند   به   صرفاً   نباید   را  است   آمده   وجود  به  جهانی  و   ای   منطقه  داخلی،   صحنه   در

  انقالب   از   که   ای  دهه   چهار  تقریباً  طول   در  تأثیرات،  این   بلکه.  داد  نسبت  انقالب   از  پس

 (. 18: 1396است)شجاعیان،   داشته ادامه  مستمراً است، گذشته اسالمی

متقابل ها و واکنش های  از کنش  اسالمی در طول حیات سیاسی خود همواره   ، انقالب 

گفتمان غالب و از جمله لیبرالیسم بوده است؛ تاثیری که بعد از مدرنیته،    همعترض ب   یگفتمان

انکار ناپذیر می نماید. در سطح روابط سیاسی و بین الملل، تنش های گفتمان انقالب به 

  شأن   با  متناسب  رفتار  و   عقیده  گفتمان،  وع ن  طرح  و  اسالمی  انقالب  اوج خود می رسد. وقوع 

  رهیافت   و  خمینی)ره(  امام  ویژه  به  و  اسالمی  انقالب  رهبران  و  نخبگان  رفتار  از  که  انقالبی

  انقالب .  داد  قرار  تأثیر  تحت  را  الملل  بین  روابط  گرفت،  تا نش  ماما  ادبیات  از  که  خاصی
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 روابط   و   الملل  بین  نظام  در  جاری   سیاسی  روند   داد   نشان  دینی  های  آموزه  بر  تکیه  با   اسالمی

  مدرن،   دوران  در  بار  نخستین  برای   ترتیب،  این  به  .است  ظالمانه  و  عادالنه  غیر  آن،  در  جاری

  ایده   از  تجسم  نخستین  به  ایران  حکومت  و  گرفت  شکل  دینی  دکترین  اساس  بر  البیقان

 (23: 1394شد)قاسمیان،  تبدیل حاضر  قرن در سیاسی اسالم

 که  شد  ایجاد  الملل  بین  نظام  در   ای  تازه  اسالمی  فرهنگی  زمینه  یک  ایران،  انقالب  وقوع  با

 با  و  ساخت  می  ناپذیر  اجتناب  را  الملل  بین  سیاست  فهم  هاینظریه  و  هارویه  در  بازاندیشی

  انقالب   این،  از  فراتر.  کرد  می  تأکید  امر   این   بر  غیردولتی  بازیگران  اهمیت  و   نقش  افزایش

 نظام   وارد   دینی  سیاسی  نظم   قالب  در  را  هنجارهایی   و   ها  ارزش  ها،   انگاره   ها،   ایده   اسالمی 

عرصه سیاسی و روابط بین    به  دینی  های هویت  و  دین  بازگشت  موجب  که  کرد  الملل  بین

 الملل شده است. 

 

 مقدمه 

  جهان   در   تنها   نه  خود  شمولی  جهان  ماهیت  از   برخورداری   دلیل  به   ایران   اسالمی   انقالب

  بین   سیستم   و  اندیشه   در   بلکه   نهاد،  جای  بر   شگرفی  تأثیر   معاصر  اسالمی   های  جنبش   و  اسالم 

  شوروی   جماهیر   اتحاد  فروپاشی  با   کالن  سطح   در   تغییرات   این.  بود  تغییراتی  منشأ   نیز   الملل

 ی   اندیشه  ی  ارائه   تا  سرد  جنگ  پایان  معنا  یک  به  و  جهانی  دوقطبی   نظام  رفتن  بین  از  و

  جنگ   هانتینگتون،  های  تمدن  جنگ  در.  شد  همراه  هانتینگتون  ساموئل  هایتمدن  جنگ

 و   نفوذ  از  ها غربی  واقعی   وحشت  بیانگر  که   است  اسالم  دنیای  و   غرب  جهان  بین  واقعی

 .اسالم است جهان در اسالمی انقالب  تأثیرات

  نام   سرد   جنگ  دوران  را  آن  مورخان  که   بیستم  قرن  دوم  ی  نیمه  در  اسالمی   انقالب  ظهور 

  همین   به   و  است   داشته  دنبال  به  ای  منطقه  روابط و  نظام   بر  متعددی  آثار  و  تأثیرات  اند  نهاده

  قرن  تحوالت تاریخ  در  عطف   ی  نقطه یک و  فرد به منحصر  ی   پدیده یک   عنوان به  خاطر،

 است،  اسالمی   انقالب  مؤثر   نقش  از   برخاسته   که   تأثیرات  این .  شودمی  یاد   آن   از   بیستم
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  دخالت   و  نقش  میتوان   هاآن  از  هریک   ورای  در  که  داشته  دنبال  به  منطقه  در   را  هایی  واکنش

 (25: 1397کرد.)خرمشاد، مشاهده را آمریکا  متحده ی ایاالت 

  و   عوامل  و  علل  تبیین  به  معطوف  که  انقالب  سنتی  های  نظریه  تنها  نه  ایران  اسالمی  انقالب

  در   پردازی  نظریه   تقویت  باعث  بلکه   داد،  قرار  تأثیر  تحت  را   بودند   ها  انقالب  تکاملی  فرایند

  نظری،  ادبیات  این. شد الملل بین  وروابط خارجی سیاست در ها انقالب  تأثیر و نقش مورد

  تأثیرگذاری   چگونگی   نخست،.  اند  داده  قرار   توجه   مورد   را   اسالمی   انقالب  از  بعد   دو

  انقالبی   دولت  یک  عنوان   به  ایران   اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست   بر  اسالمی  انقالب

  نقش   انقالبی،   کشورهای  خارجی  سیاست  تحلیل   و  تجزیه   با  هالیدی  فرد   نمونه  برای.  است

  ترین مهم.  است  داده  قرار  نظری  بررسی  مورد  را  الملل  بین  روابط   در  بزرگ  های  انقالب

  گرایی   فراملی  ایران،  اسالمی  جمهوری   جمله  از  انقالبی  کشورهای  خارجی  سیاست  ویژگی

  که   ای   گونه   به   .است  صرف  ملی  منافع   از   فراتر  هایی  وآرمان  اهداف  پیگیری   معنای   به

  بین   نظام  و  مستقر  المللی  بین  نظم   تغییر  برای  و  بوده   نظرطلب  تجدید  انقالبی،  کشورهای 

 بیش  حتی  ایران  اسالمی انقالب که  کندمی استدالل  هالیدی،.  کنندمی تالش  موجود  الملل

  به   و   است   کرده   پیگیری   را   فراملی  اهداف   و   بوده  گرا   فراملی   فرانسه  و   روسیه  های انقالب   از 

  بیشتری  اولویت  و منزلت از  نیز جهانی  نظم به بودن معطوف  و  ایدئولوژیک اهداف  آن تبع

 (. 400 :1386است)مجرد، بوده  برخوردار ایران  اسالمی  جمهوری خارجی سیاست در
 

 منطقه ای روابط بین المللی و و سیاست بر اسالمی انقالب تأثیر

  این   تبیین   و  بررسی   که  گذارده  ای   منطقه   روابط  و   نظام   بر  متعددی   آثار  اسالمی،   انقالب

 روشن  پیش  از   بیش را ای  منطقه نظام  در اسالمی   انقالب  نقش و جایگاه  تواند  می  تأثیرات،

. بکشد  تصویر  به  منطقه  سطح   در  موجود  های  نظام  قبال  در  را  نظامی   چنین  کارآمدی  و  نماید

در کوتاه مدت    ای  منطقه  روابط  و  نظام  بر  اسالمی  انقالب  تأثیرات   مهمترین   ی  جمله  از

اشاره  ها  آن  به  مختصر  به صورت  که  باشد  می  نیکسون  دکترین  و  سنتو  دپیمان  انحالل 

 ( 400: 1386مجرد،به نقل از  .)گرددمی
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 سنتو  پیمان  انحالل -١

  آمریکا   یعنی  ابرقدرت؛  دو  میان  سرد  جنگ  دوران  آغاز  و  دوم  جهانی  جنگ  یافتن  پایان  با

  قرار   شوروی  قبال  در  متحده  ایاالت  کار  دستور   در   جدیدی  راهبرد  و  سیاست  شوروی،   و

  شود، می  یاد« نفوذ  سد   استراتژی »   عنوان  با  آن   از  که   جدید،  و راهبرد   استراتژی این.  گرفت

  می   تأکید   جهان  مختلف  نقاط  به  کمونیسم  میکروب  نفوذ  از   جلوگیری  و  مبارزه  لزوم  بر

  ترغیب   آن  پیشبرد  در  هایی  مشی  خط  و  تدابیر  اتخاذ  بر  را   آمریکا  ی   متحده   ایاالت  و  ورزید

 ، «  کنان  جرج»  نام  به  شخصیتی  راهبردی،  چنین  اصلی  طراحان  جمله  از.  کرد  می  تشویق  و

  هزار   هشت  تلگرافی  ارسال  با  ، ۱۹۴۶  فوریه ی  در  که  بود  مسکو  در  آمریکا  سفارت  دوم  نفر

  اشاره   دوم جهانی  جنگ  از بعد شوروی جماهیر اتحاد  اهداف به« ترومن هری» به  ای کلمه

  بعد،   سال  یک   او .  نمود  تأکید  کشور  آن  با   برخورد  در   آمریکا  توسط  مقابله   لزوم   بر  و  کرد

  به   را   ای  کلمه   هزار   هشت   تلگراف  این   ،(X)  ایکس   آقای   نام  با «  افیرز   فارین »  ی  نشریه  در

 :داشت اظهار  و منتشر ای  مقاله صورت

  مؤثر  های  شیوه ای  العاده فوق صورت به که بیند می را قدرت این  خود در متحده، ایاالت

 بر   فشار  اعمال  طریق  از  جز  امر  این.  گیرد  کار  به  را  شوروی  سیاست  سازی  معتدل  برای

  تدریجی  فروپاشی نوعی  تا باشد ای گونه   به باید  فشارها . نیست پذیر  کرملین امکان  رهبران 

 آزادی   های   جنبش  نتواند   کشور  آن   که   طوری  به .  گردد  فراهم   کشور   آن   داخلی   ساخت   در

در راستای چنین سیاستی   نماید.  ایجاد  متحده  ایاالت  منافع  علیه  و  مختلف  مناطق  در  را  بخش

 انقالب   پیروزی  باکشور آمریکا به ایجاد پیمان های مختلف از جمله پیمان سنتو اقدام نمود.  

  جدی   چالشی  با  متحده  ایاالت  نفوذ  سد  استراتژی  ایران،  در  پهلوی  رژیم  سقوط  و  اسالمی

  صدور  با ایران  اسالمی جمهوری موقت دولت اسالمی، انقالب پیروزی از پس. شد مواجه

( سنتو)  مرکزی  پیمان  سازمان  در  عضویت  از (  ۱۹۷۹  مارس  ۹)  ۱۳۵۷  اسفند  ۲۲  در  ای  اعالمیه 

  این   از   ۱۹۷۹  مارس   ۱۲  در   نیز  پاکستان  سنتو،  پیمان  از   ایران  خروج  پی  در .  گشت  خارج

 . گردید منحل عمال  مذکور پیمان و شد خارج پیمان
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 انحالل دکترین نیکسون -۲

 انگلستان،   در («  ۲۲۰)  ویلسون  هارولد»  وزیری  نخست  به   کارگری  دولت  آمدن  کار  روی   با

  خارج   سوئز  کانال  شرق  از  را   خود   نیروهای   تا  دارد   قصد   که  کرد   اعالم  ۱۹۶۸  در  کشور   این 

 گسترده   حضور   آن  در  انگلیسی  نیروهای   که  سوئز   کانال  شرق  نقاط   ترین   مهم  از  یکی.  کند

  تقریبا   ،۱۹۷۱  پایان  از   پیش  تا  بود   شده   متعهد   انگلستان .  بود  فارس   خلیج   ی   منطقه  ،داشتند

  همین  و  کند خارج فارس خلیج  و سوئز کانال شرق مناطق تمام از را خود نیروهای ی  همه

  انگلیسی   نیروهای   خروج   با  که  شود  معطوف   سمت   این  به  سیاستمداران   ذهن   تا  گردید  باعث

  از .  افتد  می  مخاطره   به  آن  امنیت  و  شده   مواجه   قدرت   خأل  یک   با  منطقه   فارس،  خلیج   از 

 موقعیت  این  از  شوروی  قدرتی،  خأل  چنین  وجود  با  که  داشت  وجود  آن  بیم  دیگر،  طرفی

  در   آمریکا   منافع   با  این  و  کند  انگلیسی   نیروهای   جایگزین را خود   نیروهای  و   کرده  استفاده

  شوروی   حضور  از  متحده  ایاالت  بیم  که  شد  یادآور  بایستی  البته.  نداشت  سازگاری  منطقه

  شود؛   حاضر  منطقه   در  آشکار  و   علنی  صورت  به   آمریکا  تا  نگردید   باعث  فارس  در خلیج 

  دیگر،   سویی  از  و  بود  ویتنام  پرهزینه ی   جنگ  درگیر  متحده  ایاالت  سو،  یک  از  که  چرا

 به   نیز   او تا  نمود   می  ترغیب  امر این بر  را   شوروی   منطقه،  در   آمریکا   مستقیم  و   علنی  حضور 

  در   رو،  این   از.  ورزد  اقدام   مستقیم  صورت   به  استراتژیک   ی  منطقه  این  به  دستیابی  منظور

 مطالعات   کمیسیون  نیکسون،  ریچارد  ملی  امنیت  مشاور«  کیسینجر  هنری»  ،۱۹۶۹  ی  ژوئیه

  تصمیم   قدرت،   خأل  این  برابر  در  آمریکا   واکنش   ی درباره   تا  کرد  مأمور  را   ملی   امنیت  شورای

. نتیجه این گزارش ها طرح دکترین  نماید  اعالم  را  منطقی  و  سنجیده   سیاستی  و  کرده  گیری

جهت حفظ امنیت منطقه نیکسون بود که به ایجاد ژاندارم منطقه ای توسط ایران و عربستان  

منجر گردید. با پیروزی انقالب اسالمی این طرح نیز ناموفق بود و به از بین رفتن نظم منطقه  

 منجر شد. ای مبتنی بر آن 

  تحوالت   تاریخ   در   عطفی   ی  نقطه  بیستم،  قرن   پایانی   های   دهه  در  ایران   اسالمی   انقالب  ظهور 

  قرار   ارزیابی  مورد  میتوان  جهت  دو  از  را  اسالمی   انقالب  اهمیت.  آید  می  حساب  به  قرن   این

 مهم   نقاط   از  واقع،  در  که  پیوست  وقوع  به  ای  منطقه   در  انقالب،  این   آنکه   نخست:  داد

 میان   موجود   معادالت   لذا   شد،  می   محسوب   غرب  و   شرق  ابرقدرت  دو  مقابله ی   و  رویارویی 
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 بیان   و   خود   از   مشخص  تعریف  ارائه ی   با  اسالمی   انقالب   بعد  ی   وهله   در .  زد  برهم   را   آنها

  اهداف   این تحقق راستای   در الملل،   بین نظام  سطح  در خویش  عالی  های  رسالت و  اهداف

 عمل   و   اندیشه  مختلف  های   حوزه  بر  ای  عمده  تأثیرات  توانست  و  برداشت  گام   رسالت ها  و

  هم   در  را  اندیشه  سپهر  اینکه  بر   عالوه  تأثیرات،  و  بازتاب ها  این.  گذارد  جای  بر   خود  از

  عمده   تغییرات  باعث  و  داد  قرار  خود  تأثیر  تحت  نیز  را  ای  منطقه  روابط  و   سیاست  نوردید،

  از  تأثیرات، و ها بازتاب این که است این امر واقعیت اما. شد  آن در جدیدی های زایش و

  جمله   از.  گرفت  بر  در  نیز  را  المللی   بین  روابط  و  نظام  و  نهاد  را فراتر  پا  نیز  ای  منطقه  سطح 

 :چنین برشمرد توان می الملل،  بین روابط و  نظام بر اسالمی  انقالب تأثیرات  ترینمهم ی

 

 جهان  بر حاکم قطبی  دو نظام اعتباری بی ۔1

 ابرقدرت  دو  بالمنازع  حاکمیت  و  حضور   ی  پایه  بر  جدیدی   نظام  دوم،   جهانی  جنگ   از  پس

  شهرت «    قطبی  دو  نظام»  به  که  نظام  این  اساس  بر.  گسترانید  سایه  جهان  بر  بود،  غرب  و  شرق

  گرفتند می   قرار  شرق  بلوک  در  بودند،  مارکسیسم   ایدئولوژی   دارای   که  کشورهایی .  یافت

  غرب   بلوک  ی  زمره  در  بودند،  برگزیده  خود  برای  را  لیبرالیسم  ایدئولوژی  که  کشورهایی  و

  ابرقدرت   دو  مستقیم  غیر  و  مستقیم  های  حمایت  از  خود،  ی  نوبه  به  یک  هر  و  داشتند  قرار

  در   کلی  فرض   و   اصل .  بودند  برخوردار  آمریکا  ی   متحده   ایاالت  و   شوروی   جماهیر  اتحاد

 جهانی،   با  ای  منطقه  یا  ملی  سطح   در  و تحول  تغییر  هر  ورای  در  که  بود  این  نظامی  چنین

 درگیر   های  طرف  از  یکی  از  و  دارند   عمده  نقشی  و  فعال  حضوری  ابرقدرت،  دو  این  از  یکی 

 اینکه   جز  نداشتند  ای  کشورها چاره  اساس،  این  بر.  آورند  می  عمل  به  حمایت  موارد،  آن  در

  سایه   در.  بپذیرند  خود  بر  را  آن  حاکمیت  و  شده  قطبی  های  بندی  گروه  این  از  یکی  عضو

 ای   منطقه  سطوح  در  ترتیباتی  و   مندی ها  نظام  سری  یک  که  بود  حاکمیتی  چنین  پذیرش  ی

  راستای   در  کشور  یک  گاه  و  گرفت  می   شکل   بلوک  عضو  کشورهای  توسط  المللی،   بین  و

  به .  گرفت  می  دوش  بر  منطقه  در  را  رسالتی  و  وظیفه  ها،ابرقدرت  از  یک  هر  منافع  تأمین

 نقش  و  سنتو  پیمان  در  پاکستان  و   ایران  ترکیه،  کشورهای  حضور  به  توانمی  نمونه  عنوان

  نفوذ   از  جلوگیری  هدف  با  که  کرد  اشاره  فارس  خلیج   در  منطقه  ژاندارم  عنوان  به  ایران 
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  بلغارستان،   آلبانی،:  همچون  کشورهایی   مقابل  در.  بود  گرفته  شکل   منطقه  در  شوروی

 پیمان  در  حضور  با  بودند  شرق  بلوک   عضو  که  شرقی  آلمان  و   رومانی  مجارستان،  لهستان،

 . ورزیدند  مبادرت  غرب  بلوک  با  مقابله  در  نظامی  و  سیاسی  های  همکاری  افزایش   به  ورشو،

  الملل،   بین  نظام   بر  حاکم  قطبی  دو  فضای  در  ایران  در   اسالمی  انقالب  ظهور  میان،  این  در  اما

 که   رسید  پیروزی  به  شرایطی  در  اسالمی   انقالب  اینکه  اول.  بود  توجه  خور  در   جهت  چند  از

 نیز،   پیروزی  از  پس  لذا  نبود،  برخوردار  غرب  و  شرق  های  ابرقدرت  از  یک  هیچ   حمایت  از

  خارجی   سیاست  بنیادین  و  کلیدی  اصول  از  یکی  عنوان  به  را  «غربی  نه  شرقی،  نه»  اصل

  کشوری   هر  که )  قطبی  دو  نظام  بنیادین   مفروض  و  اصل  اساس،  این  بر.  برگزید  خویش

  انقالب   پیروزی   با(  شود  متوسل  جهان   در  غرب  و   شرق  ابرقدرت   دو   از  یکی   به  است  ناگزیر

  ناگزیر   پذیریش  که  کرد  ثابت  اسالمی  انقالب  واقع  در.  شد  مواجه  جدی  چالشی  با  اسالمی،

 .گذاشت کنار را آن  توانمی و است غلطی   تفکر قطبی، دو جهان

 کامال  و  نو  ای  پدیده  المللی،  بین  نظام  بر  حاکم  اصول  قبال  در  «غربی  نه  شرقی،  نه»  اصل

 :که زیرا. است اصول آن یهمه از متفاوت

 شمارد،   می  مردود  و  مطرود  جهانی  صلح   حفظ  برای  را   قوا  تعادل   تنها  نه  مزبور،  اصل  -۱ 

  و   داند  می  استعمارگر  و  بزرگ  قدرتهای  منافع  حفظ  برای  تنها  و  ظالمانه  اصلی  را  آن  بلکه

 حفظ   را  آنها مطلوب  جهانی  صلح   حتی  است نتوانسته  تز   این  که  است  داده   نشان  هم  تاریخ 

 .نماید

 کل   به  را  ابرقدرت  دو  بین  تعادل  حفظ  و  جهان  شدن  قطبی  دو  اصل  اسالمی  جمهوری  -۲ 

  استکبار   از   واحدی   ی مجموعه  عنوان   به   ابرقدرت  دو  به   خود  دیدگاه   از   و  دانسته   مردود

  نگاه .  کنند  می   پایمال  را   خودشان  های ملت   حتى   مستضعف  و  محروم   ملل  حقوق  که   جهانی

 . کند می

 نمی   اصولی   و   منطقی   را  ها   ابرقدرت  از   یک  هیچ   به  وابستگی  تنها   نه  اسالمی   جمهوری   -۳

  نظام   بردن  بین  از  برای  بلکه  کند،  می  پیروی  محدوده  این  در  را  تعهد  عدم  سیاست  و  داند

 شرقی،   نه»  اصل  ترتیب،  بدین.  کند  می  مبارزه  و  تالش  المللی  روابط بین  بر  حاکم  موجود
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 تعهد،  عدم  تز  برخالف  زیرا  است؛  خود  فرد  به  منحصر  و  خاص  های  ویژگی  دارای   «غربی  نه

 استکبار   علیه  پویا،  و  فعال  تهاجمی  سیاست  اتخاذ  با  بلکه  نداشته،  انفعالی  و  تدافعی  حالت

 لوای   تحت  جهانی  واحد  حکومت  به   چنین  هم   و  کند  می   مبارزه  ،باشد  که  نوع   هر  از  جهانی

  مردود   و  غلط  جهانی،  عدالت  برقراری   و  صلح   حفظ  در  را  قوا  تعادل  تز  و   دارد  اعتقاد  اسالم

 در   قطبی   دو  نظام   اعتباری   بی   باعث   سو  یک   از   اسالمی،  انقالب  اساس،   این   بر.  شناسدمی

 .نمود ایجاد  الملل بین نظام  ساختار  در را  سومی قطب  دیگر  سوی از و گردید  جهان

 

 اسالم جهان  قلمرو گسترش -۲

  خاصی   ی  منطقه  به  اسالم  جهان  قلمرو  و  محدوده  ایران،  در  اسالمی  انقالب  ظهور  از  پیش  تا

 آفریقا  شمال  و  خاورمیانه   منطقهی  در   موجود   کشورهای   بیشتر  منطقه   این .  داشت  اختصاص 

  تنها   رو،  این  از .  دادند  می  تشکیل  زبان  عرب  کشورهای  را  آنها  اکثر  که   شدمی  شامل  را

  بود   قومیت   و   زبان  نژاد،  عنصر   شد؛   می   کشورها   این  میان  همبستگی  و   پیوند  باعث   که   عاملی 

  دوره   در  عبدالناصر  جمال  نقش  میان،  این  در.  بود  یافته  تجلی  عربی  ناسیونالیسم  در  بیشتر  که

 در   و   رسیده  وحدت  به  عربی،  ناسیونالیسم   به  تمسک  با  اسالمی  کشورهای  تا  شد  باعث  ای

  بودن   عرب  بیشتر  اسالمی،  کشورهای  میان  در  اساس،  این  بر.  کنند   مقاومت  صهیونیسم  مقابل

  به   کشورها،  این  سوی  گرفته از  صورت  تبلیغات  بیشتر  و  بودن  اسالمی  تا  بود  اهمیت  حائز

  جنبه  یک  اسالم  رو، این  از .  اسالمیت عنصر تا  داشت  اختصاص  کشورها   این  عربیت عنصر

. شدمی  مربوط  آنها  ی  روزمره  اعمال  به  تنها  که  داشت  مسلمانان  میان  در  فرعی  و  ظاهری  ی

  جهانی   ی  عرصه  در  اسالمی  کشورهای   و  اسالم  قدرت  همواره  تا  بود  شده  باعث  امر  این 

  از   جدیدی  موج  ایران،  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  با.  نیاید  چشم  به  و  شود  گرفته  نادیده

 که   آمد   وجود  به  اسالمی،  غیر  و   اسالمی  از   اعم  کشورها،  سایر  مردم  میان   در  گرایی  اسالم 

ها   مدیون   بیشتر   بین   ی   گستره  در  اسالمی   جمهوری  مقدس   نظام  عملکردهای   و   فعالیت 

  ذیل   موارد  به  میتوان  عملکردها  و  فعالیت ها  این  مهمترین  ی  جمله   از.  است  جهانی  و  المللی

 : کرد اشاره
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  که  آنجا از اسالمی؛ جمهوری  نظام کاری اولویت  عنوان به «انقالب  صدور» شعار اعالم - 

  همان   انقالب   صدور   از  منظور  لذا   است،   آن   بودن   اسالمی  همان  ایران،  انقالب  محتوای

 .باشد می آن ساز انسان تعالیم و  اسالم  صدور

 به   ها  پایگاه  آن  به  مبلغ   اعزام   و  جهان  مختلف  نقاط   در  مذهبی  و  دینی   های   پایگاه  ایجاد  -

 اسالم  مبین دین تبیین و تبلیغ منظور

 جهان؛   سراسر  در  دین  تبلیغ  راستای  در  پیشرفته  ارتباطی  ابزارهای  و  تجهیزات  از  استفاده  - 

  ای   ماهواره های   شبکه و  مذهبی های  سایت  ایجاد  به میتوان ارتباطی   وسایل  این   ی  جمله  از 

 . کرد اشاره(  العالم و جم  جام سحر، ی شبکه همچون)

  و   فکری  مبانی   ترویج   جهت   در   المللی  بین   های   کنفرانس  و   ها  همایش  از   گیری  بهره  -

  به   میتوان  المللی   بین  های  کنفرانس  و  ها  همایش   این  ی   جمله  از  اسالم؛  مبین  دین  عقیدتی

 ملل   سازمان   عمومی  مجمع  های  نشست  سران،  ی  هزاره  اجالس  ادیان،  یهزاره   اجالس

 که   بود  «تمدنها  وگوی  گفت»   طرح  یارائه  آن،  محصول  و  ثمره  که  کرد  اشاره...    و  متحد

 غیر   و  اسالمی   از   اعم  کشورها  عموم  استقبال  مورد   و  داشته  اسالمی  های   آموزه   در   ریشه 

 .  گرفت قرار  اسالمی
 جهان در مذهبی و دینی  نهضت های  گسترش -٣

 های شگفتی  نیز  و   جهان  کل  در  آن   دنبال  به  و  غرب  در   رنسانس  از   بعد  عمومی  تحوالت

 نیمی   میان  در  دیگر،  سوی  از  مارکسیستی  های اندیشه  چشمگیر  گسترش  و  سویی  از علمی

  مارکسیست .  داد  تنزل  بشر   زندگی  در   را   مذهب  و   دین  نقش  و   جایگاه   جهان   کشورهای   از 

  سکوالریستی  های   جنبه بر نیز  هالیبرالیست و  دانستندجامعه می در  ها  توده  افیون  را   دین  ها،

  اجتماعی   و  سیاسی   های  گیری  تصمیم   یحوزه   از   دین  تفکیک  خواستار   و  کرده  تاکید

  لیبرالیسم  و  مارکسیسم  مکتب  دو  از  یکی  به  کشورها  اکثر  فضایی،  چنین  در  رو،  این  از.  بودند

 همچنین.  نمودندمی  تنظیم  جهان  در  را  خویش  عملکرد  و  رفتار  آن،  اساس  بر  و  آورده  روی

  جهان   مختلف  نقاط   در  انسانی جوامع  و  احزاب  ها،  گروه  سوی  از  که  هایینهضت  و  هاقیام

  غرب   و  شرق  الحادی  مکتب  دو  از  و  بوده  دنیوی  و  مادی  های  جنبه  دارای  گرفت،  می  شکل

 زندگی   در  آن  آفرینی  نقش  و  دین   شدن  زنده   به  اسالمی،  انقالب  ظهور.  گرفت  می  نشأت
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 به   بازگشت   و  خودباوری   خودآگاهی،  طلبی،  استقالل  یروحیه  و   نمود  شایانی  کمک  بشر

  که   غفلتی  خواب  از   را  آنان  و  کرد  زنده   مسلمانان  خصوص   به   ها انسان  میان  در   را   خویشتن

 .نمود بیدار  بودند، شده ور غوطه   آن در

 گیری   شکل  روند  بر  گوناگون های  شکل  به  ایران، در  اسالمی  انقالب ظهور  کلی،  طور  به

  اند،   بوده  اسالمی  هاینهضت  عمدتا  که  جهان  در  مذهبی  و  دینی  های  نهضت  تداوم  و

 :  از  عبارتند  تأثیرات این ترین مهم. است بوده  تأثیرگذار

 دینی؛  نهضتهای ایدئولوژیکی و  فکری ی  تغذیه( الف

 نهضتها؛  این میان در طلبی  سلطه نفی و ستیزی ظلم  ی  روحیه ایجاد( ب

 .نهضتها این به مبارزاتی روشهای انتقال( ج 
 

 دینی  ساالری مردم  الگوی ارائه -۴

  توجه   مورد  جهان  کشورهای   بیشتر  در  که  هایی  نظام   ترین   رایج   از   یکی  امروز،   جهان  در

  مفهومی   آن،  جدید   معنای  در  ساالری   مردم .  است  ساالری   مردم  بر  مبتنی  نظام   گرفته،  قرار

  دموکراسی  جایگزین و  بسته نقش جهان  سیاسی  ادبیات در هفدهم، قرن  حدود از   که است

 حقوق   به  توجه   قوا،   تفکیک  ملی،  حاکمیت  همچون  مفاهیمی  ظهور.  است  شده   باستان  یونان

  ساالری   مردم  استقرار  ساز  زمینه  عوامل  جمله  از  مدون،  اساسی  قوانین  گیری  شکل  فردی،

 بر   نظامی،  چنین  که  است  این  ساالری  مردم  نظام  در  مهم  ینکته.  باشند  می  جدید  عصر  در

  توزیع   و  مردم  برابری  و  تساوی  آزادی،  وجود  نظام،  امور  در   همگانی  مشارکت  ی  پایه

 مردم   نظام   هر   اصلی   لوازم   و  عناصر  عنوان   به   امور،  این   و   بوده  استوار   قدرت   ی خردمندانه

 شکل   دو  اسالمی،  انقالب  ظهور  از  پیش  تا  کلی،  طور  به.  گیرد  می  قرار  توجه  مورد  ساالری

 بود   این  قطبی  دو  جهان   اقتضای  که  بوده   مرسوم  جهان  در  ساالری  مردم  های   نظام  از  رایج 

  ها منظا  این.  برگزینند  خود  برای  را  نظام  دو  این  از  یکی  جهان،  کشورهای  از  هر یک  که

 :از عبارتند
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 مارکسیستی  دموکراسی   بر مبتنی نظام( الف

  شکل   شرق  جهان   اصلی  کانون  عنوان  به  شوروی  در  ۱۹۱۷  اکتبر   انقالب  دنبال  به  نظام  این 

  ی   کره  چین،  شرقی،  اروپای  کشورهای   و  اکتبر  انقالب  از  بعد   روسیه  رو،  این  از.  گرفت

 چنین   دارای  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  آفریقایی،  کشورهای  از  برخی  و  کوبا   ویتنام،  شمالی،

  اقتصادی  باشد، سیاسی آنکه از   بیش ساالری مردم محتوای نظامی،  چنین در. هستند نظامی

 سود   زیرا  نیست؛  طبقات  و   ها  گروه  منافع   بین  سازش  و   آشتی  مکتب،  این  هدف.  است

 محو   با  تا  است  آن  بر  نظام  این  در  ساالری  مردم  بلکه.  پندارد  می  متضاد  ماهیت  را  طبقات

  ایدئولوژیک   و  فکری  مبانی.  بردارد  میان  از  را  تضادها  سوسیالیستی،  یجامعه  ایجاد  و  طبقات

سرچشمه   روسو  های  نوشته  برخی  و  مارکس   کارل  آرای  و  افکار  از  معموال   نظامی،  چنین

 و   بسته  فضای  ایجاد  و  بودن   ناکارآمد  دلیل  به   نظامی   چنین  زمان،  گذشت  با.  گیرد  می

 و   شده  کمرنگ  عمال  و  شد  واقع  ملتها  سوی  از  توجهی  بی  مورد  جامعه،  سطح   در  استبدادی

 . داد ازدست   را  خویش جذابیت
 

 لیبرال دموکراسی  بر مبتنی نظام( ب

  پس   آن  از  و  شد  عجین  لیبرالیسم  مکتب  با  دموکراسی  نوزدهم،  قرن  دوم  ی  نیمه  از  اصوال

  اولویت   لیبرال،  دموکراسی  در.  گرفت  شکل  غرب  در  لیبرال  دموکراسی   عنوان  تحت  نظامی

 می   اقتضا  آزادی  این  است،  شده  آفریده   آزاد  انسان،  چون   که  معنا  بدین   است؛  آزادی  آن  از 

  افراد   خصوصی  منافع  در  ندارد  حق  دولت  و  گردد  برخوردار  هستی  مواهب  تمام  از  که  کند

  مردم   نوع   این   در .  گیرد  می   قرار   نظر   مد   آن   در  عمومی   خیر   که  مواردی   در   مگر   کند  دخالت

  برخوردار   مدنی  فضیلت  و  رفاه  به برابری،  نسبت  باالتری  جایگاه  از  حتی  آزادی،  ساالری،

 فرد  بنیادین  های   آزادی  به  که  است   مطلوب   جایی   تا  ساالری  مردم   دیگر،  بیان  به.  است

 .هستند فردگرا چیز هر از   بیش هایی نظام چنین ترتیب بدین. نرساند آسیب
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 مردم   نظام  از  جدیدی   الگوی   ،۱۳۵۷  بهمن   در  اسالمی  انقالب  پیروزی   و   ظهور  دنبال  به 

  ساالری   مردم  بر   مبتنی  نظام »  نام  با   آن  از  که   گرفت   شکل  الملل  بین   نظام   ی   صحنه   در  ساالری

با اهمیت انقالب اسالم در عرصه    .شود  می  یاد  «دینی بنابراین یکی از تاثیرات مستقیم و 

سیاست جهانی، ایجاد و شکل گیری گفتمان اسالم سیاسی و نظام مردم ساالری دینی مبتنی  

 باشد.برآن می باشد که در این فرآیند از اهمیت باالیی برخوردار می

 

 نتیجه گیری 

  چهارچوب  در اسالمی انقالب اما گذرد، می اسالمی انقالب  پیروزی از  سال چهل از بیش

  یافته   استمرار  و  شده  تولید  باز  پیوسته  اسالمی  انقالب  گفتمان  و   ایران  اسالمی   جمهوری

  بوده   انقالب  این  جهانی  و  ای  منطقه  پیامدهای  و  تأثیرات  استمرار  مثابه  به  تداوم  همین.  است

  بین   و  ای   منطقه  نظام  گذشته،  از  بیش  امروزه  اسالمی  انقالب  های   بازتاب  و   ها  پیام.  است

  عنوان   به  ایران  و  رفته  خاورمیانه  منطقه  از  فراتر  که   واقعیتی  داده،  قرار  تأثیر  تحت  را  المللی 

.  است  ساخته  خود  از  متأثر  نیز  را   المللی  بین  معادالت  و  مناسبات  کننده،  تعیین  عاملی  و  عنصر

  نظم   قالب  در   را  هنجارهایی  و   ها  ارزش  ها،  انگاره   ها،  ایده  اسالمی  انقالب  این،  از  فراتر

  الملل   بین  روابط   عرصه   به  دین  بازگشت   موجب   که   کرده   الملل  بین   نظام   وارد   دینی   سیاسی

 است.  شده

  که   را   سلطه  نظام  ساختار   که  بود   این  داشت  که  نوآوری   ترین  مهم  ایران  اسالمی  انقالب

  زد   هم   بر   قدرت  معنوی   ابزار   بر   تکیه  با  بود   گرفته  شکل  مادی  قدرت   ابزار  اساس  بر  عمدتا

 رسید  قدرت   به  مردم  تودهای   های  حرکت   و   اسالمی  های  ارزش  با   توانمی  که   داد  نشان  و

  موجی   بسان(  ره)   امام  رهبری   با  ایران  اسالمی   انقالب.  کرد  مدیریت  و  بیدار   را  جامعه  و

  طالیه   غرب،  و  شرق  بر  حاکم  لیبرالیستی  و  مارکسیستی  و نظرات  ها  اندیشه  برابر  در  خروشان

 را   الملل  بین  نظام   در  موجود  معادالت   ملت،  پشتیبانی  با  توانست  و  شد   جدیدی  راه  دار

 توان  می که دریافتند ها دولت  و  ملتها و شده  شکسته آنان  پوشالی قدرت و  سازد  دگرگون

  آن   رهبری   و  اسالمی   انقالب .  یافت  نیکو   سرانجامی  و  کوشید  استعمارگران   از   رهایی   برای 
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  از   گرفته   نشأت  که  را موجود  جهانی  های  نظام  و  الملل  بین  روابط  بر  حاکم   نظریات  تنها  نه

  اعتقاد   این  براساس  بلکه  دانسته،  مردود  بوده  مورگنتا  وهانس  هابس  ،یماکیاول  های  اندیشه

  به   بسته  جهان  صلح   و  سالمت(  ره)خمینی  امام  فرموده  به  که  است  کرده  حرکت  نظریه  و

  به   مستضعفین  هستند،  زمین  در  فرهنگ  بی   طلبان  سلطه   این   تا  و  است   مستکبرین  انقراض

 . (23-1: 1394)قاسمیان، . رسند  نمی فرموده عنایت آنها به تعالی خدای که ارث

  مسایل   کارشناسان  که  نمود  ایجاد  المللی   بین   تحوالت  در  تأثیری  چنان  ایران   اسالمی   انقالب

  فلسفه  اسالمی انقالب  با نمایند، می  یاد  معاصر جهان  در  رنسانس  عنوان  به آن از   المللی بین

  به   نیز  را  ها  اندیشه  در  حاکمیت  فلسفه  در  تحول  تغییر،  این  و  کرد  تغییر  ایران  در  حکومت

 . داد قرار چالش مورد  را دنیا در موجود سیاسی معادالت و داشت دنبال
 

 منابع  فهرست 

( ،تاثیر انقالب اسالمی بر سیاست بین الملل، تهران، مرکز 1386محسن،)مجرد،   -

 اسناد انقالب اسالمی. 

قم، مرکز  1395بهداروند، محمدمهدی،) - اسالمی مسائل و راهبردها،  انقالب   ،)

 بین المللی ترجمه و نشر المصطفی)ع(.

ل، قم،  (،بررسی تاثیر انقالب اسالمی بر روابط بین المل1395دانشیار، علیرضا، ) -

 . (ع)نشرالمصطفی و ترجمه المللی بین مرکز

فیروزآبادی،) - دهقانی  جالل  های  1389سید  نظریه  بر  اسالمی  انقالب  ،»تاثیر   )

پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی، سال هفتم،    –روابط بین الملل«، فصلنامه علمی  

 31-20،1شماره

سیاسی در ایران«، فلصنامه  (،»تاثیر انقالب اسالمی بر علوم  1396رهبر، عباسعلی، ) -

 22-3پژوهشی رهیافت انقالب اسالمی، سال یازدهم،  ،  -علمی

(،» بازتاب انقالب اسالمی ایران بر ایاالت متحده  1391خواجه سروی، غالمرضا،) -

- 1آمریکا«، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره نخست، شماره ششم،  

32 
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ب اسالمی ایران بر تحوالت سیاسی نظام بین  (،» تاثیر انقال1394قاسمیان، علی،) -

 203-30،181الملل«، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال هشتم، شماره 

محمدباقر،) - بین    نظام  بر  آن  بازتاب  و   ایران  اسالمی   (،»انقالب1397خرمشاد، 

 25-1، 15 ،شماره  اسالم در سیاسی  اندیشه  الملل«، فصلنامه

(،»تأثیر انقالب اسالمی ایران بر نظریه سازه  1392نوالدین،)اکبری کریم آبادی،   -

شماره    در  انگاری یازدهم،  سال  سوم،  خرداد،دوره   پانزده  الملل«،  بین  روابط 

 27-1،  38و37
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جایگاه قوه مجریه در حقوق اساسی افغانستان: مطالعه موردی حکومت  

 وحدت ملی و مشارکت ملی

 1عُمران صفی اهلل 

 

 چکیده

جامعه سیاسی از فرمانروار و فرمانبردار ترکیب یافته است که حقوق اساسی به روابط بین این دو  

دوسته می پردازد. بنا به اهمیت تنظیم روابط و اصول حاکم بر روابط سیاسی بین افراد و دولت و 

بیانگر این اصول اساسی و توزیع و انتقال قدرت در جوامع امروزی، قوانین اساسی هر کشوری  

روابط بین ساختار های قدرت در هر کشوری می باشد. با توجه به اهمیت مفهوم تفیکیک قوا در  

قوانین اساسی، در این مقاله به شناخت قوه مجریه در ساختار قانون اساسی کشور افغانستان پرداخته  

وجه به مشکالت عدیده ای که  شده است که ابتدا به بررسی شکلی و وظایف این قوه و سپس با ت 

و تحوالتی که در ساختار قوه مجریه این کشور پدید   2019و    2014در دو انتخابات سالهای   

آمد به بررسی و مطابقت آن با ساختار قانون اساسی این کشور پرداخته و در پایان با توجه شناخت  

اسی کشور افغانستان به این کلی از قوه مجریه و بررسی زوایای دو حکومت مد نظر با قانون اس

افغانستان در  اساسی  قوانین  با  مطالعه،  نتیجه گیری خواهیم رسید که تشکیل دو حکومت مورد 

قوانین اساسی ایجاد گردیده  تعارض قرار دارد و صرفا بنا به توافقات سیاسی بدون توجه به اصول

 است.
 

 واژگان کلیدی 

 مت وحدت ملی، حکومت مشارکت ملی افغانستان، حکو قانون اساسی، قویه مجریه،  

 
 ( Omranhosini@yahoo.comد )اسی رشته علوم سیاسی دانشگاه مفیدانشجوی مقطع کارشن 1
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 مقدمه 

از آنجایی که جامعه سیاسی از فرمانروا و فرمانبردار ترکیب شده است، مجموعه روابط بین 

گیرد که حقوق  فرمانبرداران میان یکدیگر و فرمانروایان مورد توجه علم حقوق قرار می

فرمانروایان و فرمانبرداران اساسی یکی از شاخه های مهم این علم است که به روابط بین  

مدون  و  قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی  می پردازد.

بنابراین اصول   .شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن استیا پراکنده ای گفته می

سی کشور و شیوه  موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهاد های سیا

تنظیم آنها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون  

کشور را  –توان بطور کلی نحوه ی ساختار سیاسی درون یک دولت  اساسی است. لذا می

(. قوه مجریه نیز از ارکان مهم همه ی  230:  1377از قانون اساسی آن دریافت.)قاضی،

های سیاسی می باشد و شامل کلیه متصدیان و دستگاه هایی که جنبه اجرایی دارند نظام  

می شوند. » اهمیت قوه مجریه در جهان امروز و گستردگی فعالیت های آن بدان پایه است  

( این قانون اساسی است که در زمره  232:  1377که میتوان بدان نام حکومت داد.«)قاضی،

جریه ی هر دولتی مشخص می شود تا مطابق با اصول آن  آن،  شکل و چارچوب ساختار م

قوه مجریه را شناخته و مطابق به آن عمل نمود. لذا با توجه به اهمیت قوه ی  مجریه ذیل  

قانون اساسی بصورت موردی به شناخت چارچوب های آن در کشور افغانستان پرداخته 

ف و پرداخته شده است و ایم که قوه ی مجریه در قانون اساسی این کشور چگونه تعری

نماییم، که در ذیل آن  به مفاهیمی چون  اهمیت و ساختار آن را در این کشور بررسی می

پرداخته می این قوه  اختیارات  و  معاونان آن و وظایف  از  ریاست جهموری و  شود. پس 

شناخت و درک جایگاه و اهمیت قوه مورد نظر در ساختار اساسی این کشور و آشنایی 

با اصول آن، با توجه به اینکه کشور و نظام سیاسی و حقوق اساسی در افغانستان از   اجمالی

ره انتخابات و حیث قدمت، جوان می باشد و از تجارب کمتری برخوردار است، در طی دو د

نوعی جدید از حکومت تشکیل  2019و  2014ریاست جمهوری این کشور در سالهای 

ن توجه به نتیجه انتخابات به توافق سیاسی دست شد که طرفین مدعی ریاست جمهوری بدو
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یافتند که هر دو بصورت برابر در حکومت سهیم بوده و وظایف و اختیارات قوه مجریه با  

غانستان تعریف نشده بود به  فتشکیل پست های کلیدی جدید که در ساختار قانون اساسی ا

وردار می باشد. در این  چالش کشیده شدکه از اهمیت مطالعه ای و پژوهشی بسیاری بر خ 

مقاله سعی شده است  ابتدا تعاریف علمی از مفهوم قوه مجریه ارائه گردیده و پس ازآن به 

مطالعه حقوق اساسی و قوه مجریه این کشور بنا به اصول قانون اساسی این کشور پرداخته 

ز  شود تا طی یک پژوهش به شناخت ساختار قوه مجریه در این کشور دست یابیم. پس ا 

درک ساختار قوه مجریه این کشور به توضیح اجمالی از انتخابات در افغانستان و چگونگی  

شکل گیری دو حکومت مذکور پرداخته و در نهایت با بررسی دو دوره حکومت مورد 

پردازیم  نتیجه گیری می  این  و در پایان به  هنظر، به مطابقت آن با اصول اساسی کشور پرداخت

دو دوره انتخابات مذکور در قبال قوانین اساسی کشور به چه صورت   که وضعیت برآمده از

  شود.تبیین می

 

 آشنایی با اهمیت قوه مجریه و کار کرد آن در حقوق اساسی

هایی که کار ویژه آنها جنبه »اجرایی« دارد، در حقوق اساسی  » به کلیه متصدیان و دستگاه 

قواعد قانونی و مجریان یکی از نخستین ضوابط  قوه مجریه می گویند. تمایز بین واضعان  

مهم برای تفکیک قوه مقننه از قوه مجریه به شمارآمده است. زیرا در گذشته تصور این 

بوده که قوه مقننه به تنهایی مبدع، مبتکر و واضع قانون است و کارگزاران اجرایی یعنی 

قوا این  اجرای  تنها  شان  وظیفه  را  دیوان  اهل  و  است.«)قاضی،سیاستمداران  : 1377نین 

( قوه مجریه یا عامل اجرایی حکومت مرکب از شماری از مقامات عالی اجرایی است  232

باشد. عالی ترین مقام قوه مجریه که عهده دار اجرای قوانین و رهبری سیاسی دولت می

باشند. همچنان قوه مجریه از لحاظ تعداد مقامات اجرایی و نیز از لحاظ  ریاست کشور می

کل و چگونگی تعیین ریاست کشور ممکن است اشکال و صور مختلفی پیدا کند که از ش

توان به  نظر رژیم سیاسی حائز اهمیت باشد. از لحاظ شکل و چگونگی اقسام قوه مجریه می 

نیمه پارلمانی اشاره نمود -قوه مجریه ریاستی ، قوه مجریه پارلمانی، قوه مجریه نیمه ریاستی

توان گیرد را می ترین سطح قوه مجریه  قرار می عالی  در  که در واقع  و همچنان رئیس کشور
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: 1380به اشکال سلطنتی، ریاست جمهوری و نخست وزیری مشخص نمود.)طباطبائی،  

84 ) 

»قانون اساسی در تاریخ کشورها و ملت ها اهمیت خاصی دارد. زیرا قانون اساسی مجموعۀ 

ها و نهادهای سیاسی دولت، روابط و اصول و قواعدی است که شکل حکومت، سازمان  

وظایف و صالحیت های آنها و همچنین حقوق اساسی و آزادی های عمومی افراد را که  

دولت مکلف به احترام و رعایت آنها است مشخص می سازد و به همین جهت است که  

 در زبان ما این قانون به صفت ” اساسی ” متصف شده است. چون اساسی ترین مساله جامعه 

یعنی ” دولت و تشکیالت و صالحیت های آن ” و اساسی ترین مسائل انسانی یعنی ” حقوق  

می   تبیین  و  تعریف  را  حکومت  با  آن  رابطۀ  و   ” فردی  های  آزادی  و  بشر 

 ( 1386کند«.)دانش،

دیگر   نظام  به  نظامی  از  می کند که  را مشخص  مجریه  قوۀ  های  اساسی صالحیت  قانون 

بنیادی واضعان قانون اساسی، درجۀ تحدید اختیارات    های   تصمیممتفاوت است. یکی از  

قوۀ مجریه به وسیلۀ قوۀ مقنّنه است. این مسئله که آیا قوۀ مجریه برای مدت ثابتی اجرای 

یا این که می تواند توسط قوۀ مقنّنه برکنار شود یا نه، تلویحاً در    و  وظیفه می کند یا خیر،

این نکته مهم باید توجه داشت که چه اختیاراتی    همین ارتباط مطرح می شود. همچنان به

در واقع در هر نوع حکومتی   –قوه اجرایی باید داشته باشد. در هرگونه الگوی قانون اساسی  

»قوۀ مجریه   معموالً قوۀ مجریه ی وجود دارد که در رأس دولت ایفای وظیفه می کند.  –

اغلب  آمیزه ای از این دو باشد،    می تواند یک حکمران مطلق، صرفاً یک مقام تشریفاتی یا

با این حال، بر اساس نظریه های معاصر حکومتداری، قوۀ مجریه با اجرای قوانین مصوّب 

کند و نسبت به آن پاسخگو ، در دولت اِعمال اقتدار مییحکومت  سیاست های قوۀ مقنّنه و  

اهمیت خاصی دارد، زیرا  است. در رابطه با دولت های پسامنازعۀ در حال گذار، قوۀ مجریه  

به شمار می اولیۀ، موجودیت دولت  ناقوس مؤلفۀ  نامؤثّر،  قوۀ مجریۀ  بنابراین، یک  آید.  

 ( 2: 1396مرگِ یک دولت پسامنازعه است«.)کاکر، 
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»عالوه بر اهیمت قوه ی مجریه در قوانین اساسی، قوۀ مجریۀ دولت، نقش مهمی را در هر 

می   ایفا  دموکراتیک  باثبات  سیاست  نظام  صالحیت  اساسی  قوانین  از  بسیاری  زیرا  کند، 

گذاری و تصمیم گیری سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی را به رئیس جمهور/نخست 

کنند.  نظامهای سیاسیِ مبتنی بر تفکیک قوا، اختیارات را در میان قوای وزیر تفویض می

قدرت در دست یک فرد یا   سه گانه مجریه، مقنّنه و قضائیه به منظور جلوگیری از تمرکز

کنند. در این نظام ها، قوۀ مجریه قوانین وضع شده از سوی  عدۀ معدودی از افراد توزیع می

و پشتیبانی  آن  از  و  اجرا  را  قضائیه  قوۀ  جانب  از  شده  تفسیر  و  مقنّنه  می    قوۀ  تطبیق 

 ( 6: 1396نماید.«)کاکر،
 

 تاریخچه ای از حقوق اساسی در افغانستان 

ها و نهاد اهمیت قانون اساسی در تاریخ همه کشور ها و ارتباطی که بین سازمانبا توجه به  

کند و صالحیت های آنها را مشخص میکند به همین جهت در سلسله  های سیاسی ایجاد می

مراتب قوانین داخلی کشورها، »از قانون اساسی به عنوان    ” قانون مادر ” یا ” ام القوانین ”  

 ناد تقنینی از نظر سلسله مراتب به ترتیب ذیل، درجه بندی می شود:یاد می شود زیرا اس

 در درجۀ اول، قانون اساسی.  •

 در درجۀ دوم، قوانین عادی.  •

 در درجۀ سوم، مقرره ها، اساسنامه ها و مصوبات حکومت. •

داخلی    • لوایح)مصوبات(  و  ها  طرزالعمل  چهارم  درجۀ  در  و 

 (47: 1389ادارات.«)دانش،

در میان مجموعۀ فوق، قانون اساسی در رتبه نخست قرار دارد چون ساختار اصلی و اصول  

اساسی و بنیادین سیستم سیاسی و نظام حقوقی کشور در قانون  اساسی مشخص می گردد 

د در چارچوب قانون اساسی و مطابق با مفاد و روحیه و نصوص  و تمام اسناد تقنینی دیگر بای

آن وضع شوند و اگر کمترین مخالفت یا تعارض با احکام آن داشته باشند، از اعتبار حقوقی  

 ساقط و ملغی تلقی می شوند.
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نهضت قانون اساسی در دنیا مخصوصاً در غرب، سابقۀ بیشتری دارد اما در افغانستان، سال 

و تصویب  هجری خو   ۱۳۰۱ تدوین  آغازِ  اهلل خان،  امان  امیر  در دورۀ زمامداری  رشیدی 

قانون اساسی و تاسیس نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی شمرده می شود. از آن زمان تا  

اکنون افغانستان قوانین اساسی متعددی داشته که در دوره ها و رژیم های مختلف، وضع و  

 قوانین اساسی به ترتیب ذیل است: تصویب شده اند. تاریخچه مختصر این 

افغانستان.  1 علّیۀ  دولت  اساسی  در  نظامنامۀ  نظامنامه  این  در    ۷۳:  نخست    ۱۰ماده 

نفر و سپس در ماه   ۸۷۲ه.ش در لویۀ جرگه سمت مشرقی با عضویت  ۱۳۰۱حوت)اسفند( 

 نفر به تصویب رسید. ۱۰۵۲ه.ش در لویه جرگه پغمان مرکب از  ۱۳۰۳سرطان)تیر( 

: این اصول اساسی در دورۀ زمامداری نادرخان ل اساسی دولت علّیۀ افغانستاناصو.  2

ماده    ۱۱۰قمری در    ۱۳۵۰جمادی الثانی    ۱۹شمسی مطابق به    ۱۳۱۰عقرب)آبان(    ۸به تاریخ  

 به تصویب رسید.

این قانون در دورۀ زمامداری اعلی حضرت ظاهرشاه به   :١٣۴٣قانون اساسی سال  .  3

ماده به تصویب لویه جرگه رسید و    ۱۲۸در یازده فصل و    ۱۳۴۳ور(  سنبله)شهری  ۲۹تاریخ  

م ( با توشیح از جانب اعلی حضرت ظاهرشاه مورد تطبیق    ۱۹۶۴) اکتبر    ۱۳۴۳میزان    ۹در  

 قرار گرفت. 

ماده    ۱۳۶فصل و    ۱۳این قانون در دورۀ جمهوری داودخان در    :١٣۵۵قانون اساسی  .  4

از  ۱۳۵۵حوت)اسفند(   ۵ف لویه جرگه تصویب و در  از طر ۱۳۵۵دلو)بهمن(    ۲۵به تاریخ  

 طرف رئیس جمهور توشیح گردید.

افغانستان:.  5 دموکراتیک  جمهور  اساسی  در    اصول  اساسی  اصول   ۲۵این 

افغانستان«    ۱۳۵۹حمل)فروردین(   شمسی توسط » شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک 

 دیده و به تطبیق گذاشته شد.ماده به طور موقت تصویب گر  ۶۸در زمان ببرک کارمل در 

این قانون اساسی در دورۀ ریاست  جمهوری دکتر نجیب اهلل به    :١٣۶۶قانون اساسی  .  6

ماده از طرف لویه جرگه تصویب و به    ۱۳۹فصل و    ۱۳در    ۱۳۶۶قوس)آذر( سال    ۸تاریخ  

 از طرف رئیس جمهور توشیح گردید.  ۹/۹/۱۳۶۶تاریخ 
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در واقع قانون اساسی تعدیل شده دورۀ دکتر نجیب این قانون    : ١٣۶۹قانون اساسی  .  7

شمسی توسط لویه جرگه تصویب گردید و اساس آن را    ۸/۳/۱۳۶۹اهلل است که به تاریخ  

 تشکیل می دهد.  ۱۳۶۶قانون اساسی 

این قانون بعد از فروپاشی رژیم طالبان و در زمان دولت انتقالی   :١٣۸۲قانون اساسی  .  8

یسیون های تسوید و تدقیق تهیه شده و در لویه جرگه مورخ  اسالمی افغانستان توسط کم

ماده به تصویب رسید و   ۱۶۲فصل و    ۱۲در    ۱۳۸۲جدی)دی( سال    ۱۴قوس)آذر( الی    ۲۲

از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان توشیح   ۱۳۸۲دلو)بهمن(    ۶در  

 گردید.

اسی یاد شده، تاریخ سیاسی یک  تاریخچه مختصر فوق نشان می دهد که هشت قانون اس

قرن اخیر افغانستان را دربر دارد، تاریخی که رژیم های مختلف از” سلطنت مطلقه ” تا ”  

سلطنت مشروعه ” و از ” جمهوریت” تا ” جمهوری دموکراتیک” و تا ” جمهوری اسالمی”  

خی، سیاسی  را تجربه کرده است. بنابراین مجموعه قوانین اساسی متذکره، در مطالعات تاری

و حقوقی یک قرن اخیر، یکی از منابع اصلی شمرده می شود که باید در دسترس دانشمندان  

حقوق و تاریخ و سیاست و پژوهشگران داخلی و خارجی قرار گیرد اما متاسفانه متن این  

قوانین نه به صورت مجموعه)مدون( و نه به صورت انفرادی در دسترس نیست و نسخه های 

آنها   قانون اساسی جدید    –چاپی  اصلی    –جزء  نایاب گردیده و حتی در کتابخانه های 

 ( 1386کشور وجود ندارد. )دانش،
 

 جایگاه و نقش قوه مجریه در قانون اساسی افغانستان 

قوه مجریه و شناخت نقش ها و ارکان اصلی آن در قانون اساسی افغانستان    یبرای شناسای 

تمرکز بیشتر بر روی فصول سوم و چهارم قانون اساسی است که به ترتیب مربوط به رئیس  

جمهور و حکومت می باشد. بر اساس قانون اساسی ، افغانستان دارای یک نظام نیمه ریاستی 

اساسی این کشور دارای دو رکن اصلی است که یک   می باشد که قوه مجریه در ساختار

رکن آن ریاست جمهوری با دو معاونین وی که دارای صالحیت های گسترده بوده و رکن  

و رکن دیگر این    .اصلی قوه مجریه می باشد که توسط انتخابات مستقیم انتخاب میگردد
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نظر رئیس   زیر  از وزرا )کابینه( است که  فعالیت قوه حکومت است که متشکل  جمهور 

میکند. فلذا ادارات و مقامات اصلی و عالی قوه مجریه در افغانستان شامل همین دو رکن  

می باشد. البته ادارات مستقل از قبیل سارنوالی، امنیت ملی ، مشاوران و چندین ادارات دیگر 

باشد که جزو زیر مجموعه های ریاست جمهوری و  نیز در درون قوه مجریه افغانستان می

شوند. بطور کلی دو رکن ریاست جمهوری به همراه معاونین و  ها محسوب می  خانهوزارت

 شورای هئیت کابینه، دو رکن اصلی قوه مجریه در افغانستان می باشد.

در تعریف   71در فصل سوم قانون اساسی افغانستان که مربوط به حکومت می باشد در ماده  

رایی که تحت ریاست رئیس جمهور : »حکومت متشکل است از وز است  حکومت آمده

نمایند، تعداد وزرا و وظایفشان توسط قانون تنظیم می گردد.« در واقع  اجرای وظیفه می 

دانش واژه حکومت در حقوق اساسی افغانستان عبارت است از قوه مجریه و در اصطالحات  

ه از جایگاه  رایج منظور از حکومت همان قوه مجریه کشور می باشد. در افغانستان قوه مجری

بیشتری   های  صالحیت  و  اقتدار  از  و  است  برخوردار  دیگر  قوه  دو  به  نسبت  ای  ویژه 

  ، باشد.)دانش  می  )قوه  1389برخوردار  رئیس حکومت  تنها  نه  رئیس جهور  واقع  در   )

و  باشد  می  نیز  دولت  رئیس  اساسی  قانون  شصت  ماده  به  مطابق  بلکه  باشد  می  مجریه( 

قوا بر عهده دارد. اما باز هم با توجه به صالحیت ها و   صالحیت هایی در خصوص دیگر

اختیارات گسترده قوه مجریه در ساختار سیاسی افغانستان، موادی در قانون اساسی افغانستان  

قانون    63و موادی مانند ماده    وجود دارد که قوه مجریه را مقید به قانون اساسی می نماید

که در آن ذکر میگردد    76می باشد، ماده    اساسی که حلف ریاست جهور و معاونین وی

نباید میگردد  وضع  حکومت  سوی  از  که  قوانینی  و   مخالف  که  باشد  دیگر  قوانین  نص 

ماده   قوانین    77همچنین  سایر  و  اساسی  قانون  چارچوب  داخل  در  را  وزرا  وظایف  که 

مهور به کند. این مواد نشان از پایبندی و مقید بودن قوه مجریه اعم از رئیس جمشخص می

 دهد. همراه معاونین و اعم از وزرا را به قانون اساسی نشان می

در واقع نظر به اختیارات مشخصی که از جانب قانون اساسی به قوۀ مجریه محوّل می شوند، 

تواند مسئولیت های گسترده ای در عرصه های سیاست گذاری، قانون گذاری  این قوه می



 /58شماره /وهاندانش پژمجله علمی دانشجویی    40

وۀ مجریه به مثابۀ رئیس دولت از صالحیت تعیین اعضای  و امور مالی داشته باشد.  رئیس ق

مجریه   قوۀ  است.  برخوردار  بلندپایه  مقامات  دیگر  و  محکمه  ستره  قضات  سفرا،  کابینه، 

سیاست داخلی و خارجی کشور را تعیین و اجرا می کند و غالباً دارای صالحیت اعالن  

 (1382جنگ هم می باشد.)مواد قانون اساسی افغانستان،

راخور درک بهتر و شناخت اجمالی از قانون اساسی فعلی افغانستان به شرح اجمالی از به ف

شکل گیری قانون اساسی فعلی افغانستان و درک و شناخت نوع نظام سیاسی فعلی افغانستان 

 پردازیم : ه در درون این نظام میو بررسی ارکان قوه مجری 
 

 الف( روند شکل گیری قانون اساسی فعلی

افغانستان که چهارچوب حقوقیِ حکومت فعلی کشور را فراهم   2004»قانون اساسی سال  

می کند، در پی سقوط رژیم طالبان مطرح و در مقطع حسّاسی از تاریخ کشور تدوین شد« 

قانون اساسی   ( و سر از یک دوران شدیداً سرکوب گر برآورده بود.18:  1396.)کاکر،  

با دقت و مسولیت پذیری، انتخاب مسئولین و   کنونی  امتیاز  به ملت اعطا و  حاکمیت  را 

(. و برای جلوگیری از تمرکز قدرت  4کنترل نظام سیاسی کشور را به آنها داده است)ماده 

و پیشگیری از استبدادی شدن سیاست، اصل تفکیک قوا را پذیرفته شده است و اختیارات  

وده شده است. و همچنین از آنجایی و و ظایف قوا را در مطابقت با قانون اساسی تعریف نم

که افغانستان در چند دهه اخیر درگیر منازعات قومی و سمتی بسیاری بوده است و یک  

حکومت پسامنازعه باید هم از مشروعیت و هم از حمایت مردم بهره مند باشد، نظام باید  

گیری    طوری عمل کند و به گونه ای باشدکه مردم احساس کنند، ندایی در روند تصمیم

دارند که قانون اساسی فعلی از این ظرفیت برخوردار می باشد و به تعبیری با رعایت موازین  

ها جنگ،   از دهه  عدالت پس  و  برابری  فعلی،  اساسی  قانون  در  مذهبی  و  زبانی  و  قومی 

قابلیت بروز و ظهور بیشتری یافته است. لذا یک نظام دموکراتیک که در آن تفکیک قوا  

صراحت برقرار باشد، موجب افزایش اعتماد عامه به نهادهای دولت خواهد    و پاسخگویی به 

در قانون اساسی فعلی نیز به ارزشها و مطالبات تاریخی، کنونی و آینده مردم افغانستان   شد.

و همینطور واقعیت های اجتماعی و فرهنگی جامعه توجه الزم صورت گرفته و از طرف  
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جابات یک جامعه مطلوب دمکراتیک و قابل قبول برای  دیگر، به ارزشهای جهان مدرن و ای

اساسی   قانون  قوت  نقاط  از  نشان  مسائل  این  که   است  گرفته  قرار  نظر  مد  امروز  جهان 

 افغانستان می باشد. 

لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی مطابق به فرمان رئیس دولت انتقالی )حامد کرزی( اولین  

با بیانیه اعلی   2003مبر  ادس  14مطابق به    1382قوس)آذر(    23جلسۀ خود را در تاریخ  

حضرت ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان و حامد کرزی رئیس دولت اسالمی انتقالی و با  

لویه جرگه در  لویه جرگه آغازگردید.  انتخابی  و  اعضای حکومتی  نمایندگان و  حضور 

وسط اعضای  نفر  به طور مستقیم ت  450عضو داشت و اکثریت، در حدود    503مجموع  

پیشین لویه جرگۀ اضطراری که خود از طریق یک راهکار سنتی از ولسوالی های)استان 

های( سراسر کشور انتخاب شده بودند، گزینش گردیدند. پنجاه و سه عضو توسط رئیس  

  20نفر از اعضای لویه جرگه )حدود    100جمهور کرزی منصوب شده بودند و در کلّ  

لو ریاست  و  بودند  زن  عهده درصد(  بر  مجددی  اهلل  صبغت  را  جرگه  یه 

کنندۀ 1389داشت.)دانش، تمثیل  و  نماینده  نسبتاً  جرگه  لویه  اعضای  رفته،  هم  روی    )

جامعۀ افغانستان بودند و برخالف لویه جرگه های سابق، از نظم خوبی برخوردار بودند. سر 

و نظام پارلمانی    انجام، لویه جرگۀ قانون اساسی تصمیم به ایجاد یک نظام ریاستی گرفت

طرد شد، زیرا افغانستان فاقد احزاب سیاسی قوی ای بود که برای کارکرد مؤثر چنین نظامی  

، دولت به قوای مجریه، مقنّنه و قضائیه  1382الزم پنداشته می شود. طبق قانون اساسی سال  

نوین    تقسیم می شود و رئیس جمهور در رأس قوای سه گانۀ دولت قرار دارد.  قانون اساسی 

تأیید و توسط رئیس    1382جدی) دی(    14تقریباً با اتفاق نظر در لویه جرگه در تاریخ  

 ( 1396دلو )بهمن( همان سال توشیح شد.)کاکر،  6جمهور کرزی در تاریخ 

خواستار برقراری یک نظام ریاستی می شود که عموماً مناسب   2004»قانون اساسی سال  

و اکثریت مردم از آن به عنوان ابزاری برای تأمین    حال یک کشور پسامنازعه دانسته شده

اقتدار رئیس  بر  به شکل نظارت  امنیت در کشور طرفداری کردند.  تفکیک قوا  ثبات و 

قانون اساسی   اند.   ثبات طراحی شده  تأمین  است که در جهت  از جمله عواملی  جمهور 
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به همۀ شهروندان افغانستان،   برابری است و  یا  جدید همچنین مرَوّج  قطع نظر از جنسیت 

را می دهد. از آن جایی   ا قومیت، امکان شرکت در انتخابات به حیث رأی دهنده و کاندید

که قانون اساسی مقرر می دارد که اعضای یکی از مجلسین پارلمان با رأی مستقیم مردم  

تص روند  در  مشارکت  به  قادر  قومی  های  گروه  تمامی  شوند،  میمگیری  برگزیده 

 ( 22: 1396، هستند.«)کاکر

 ب( نظام نیمه ریاستی 

در رژیم ریاستی که ثمره اندیشه تفکیک مطلق قوا می باشد، رئیس جمهور کارگزار قوه  

می برگزیده  مستقیم  بطور  همگانی  رای  با  محدودی  مدت  برای  همچنین مجریه،  شود. 

شوند که در نتیجه نمایندگان قوه مقننه نیز در انتخابات جداگانه به وسیله مردم انتخاب می  

دارند   کنند و دو قوه مورد نظر در یک سطح قرار حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی پیدا می

(  » در این نظام، قوای مجریه و مقنّنه از  1377که دارای پشتوانه سیاسی می باشند.)قاضی،

می  هم مستقل هستند و رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم و برای دورۀ زمانی معین انتخاب  

شود. رئیس جمهور عضو قوۀ مقنّنه نیست و قوۀ مقنّنه نمی تواند به رئیس جمهور رأی عدم  

(   8:  1396اعتماد بدهد یا وی را از مقامش قبل از پایان دورۀ کاری اش عزل کند.« )کاکر،

د و تنها در برابر رئیس جمهور  د گرت دولت نیز توسط رئیس جمهور منصوب مییئوزرا و ه

تواند وزیران را استیضاح ، رد  و ارتباطی با پارلمان ندارند و پارلمان نیز نمی  مسئول هستند

یا مورد اعتماد قرار دهند. در واقع »فقدان مسئولیت سیاسی وزرا در برابر پارلمان، مهمترین  

: 1380سازد.«)طباطبایی،شاخص رژیم ریاستی است که آن را از رژیم پارلمانی متمایز می

بل رژیم های پارلمانی قرار دارند که از تفکیک نسبی قوا پدید می آیند، ( اما در مقا129

بدین صورت که حاکمیت ملی از طریق انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود و 

شود به همین گزار و سایر قوا منتقل میراز طریق پارلمان حاکمیت به دستگاه و اشخاص کا

بسته اند. در واقع هیئت دولت و نخست وزیر که مسئول جهت دستگاه های قوا به یکدیگر وا

  . اشدبشود و در برار پارلمان نیز مسئول مییقوه مجریه می باشد از طریق پارلمان انتخاب م

»نظام پارلمانی به طور    کند.در واقع قوه مجریه مشروعیت خود را از قوه مقننه کسب می
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 شامل رئیس دولت و رئیس حکومت می شوند. معمول دارای قوه مجریه دو گانه است که  

است.«   اجرائی  قدرت  صاحب  حکومت  رئیس  و  دارد  تشریفاتی  نقش  دولت  رئیس 

 (.  9: 1396)کاکر،

در مقابل این دو نوع از ساختار های سیاسی نوع سومی می باشد که آن را می توان نیمه  

ب آن نظام سیاسی فرانسه می  ریاستی ) نیمه پارلمانی یا شبه ریاستی( نامید. نمونه بسیار خو 

باشد. در فرانسه رئیس جمهور از طرف مردم بطورمستقیم انتخاب می شود اما پارلمان در  

شکل گیری کابینه نقش دارد و می تواند وزرا را استیضاح نماید. این نظام هم ویژگی نظام  

 ریاستی و هم ویژگی نظام پارلمانی را دارد. 

ا حدودی همانند نظام سیاسی فرانسه می باشد یعنی نیمه ریاستی  نظام سیاسی افغانستان نیز ت  

شود و پارلمان در شکل گیری کابینه    می باشد. رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب می 

نماید. استیضاح  را  کابینه  اعضای  تواند  می  پارلمان  و  دارد  اساسی   نقش  قانون  چه  اگر 

رأس دولت جمهوری اسالمی افغانستان افغانستان رئیس جمهور را مطابق به ماده شصت در  

قرار داده و به رئیس جمهور صالحیت های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه داده است اما از آنجایی  

که پارلمان در شکل گیری و از بین بردن کابینه نقش دارد،  بنابراین نظام سیاسی افغانستان  

ظام سیاسی در افغانستان یک نظام بطور کلی ساختار ن را می توان نظام نیمه ریاستی خواند.

نیمه ریاستی می باشد، چرا که خصوصیاتی از نظام ریاستی که رئیس جمهور با رای مستقیم 

همچنین حکومت    .گرد را دارا می باشد  مردم انتخاب می شود و در راس دولت قرار می 

ه به نظام یک رکنی بوده و نخست وزیر یا مقامی شبه آن وجود ندارد لذا از این حیث شبی

نیازمند رای و  تعیین وزرا  و  از آنجایی که حکومت در تشکیل کابینه  بوده ولی  ریاستی 

اعتماد پارلمان می باشد و پارلمان توانایی استیضاح وزرا را دارد شباهتی به نظام پارلمانی  

داشته که از این حیث نظام سیاسی در افغانستان یکه نظام شبه ریاستی یا نمیه ریاستی می  

 باشد. 
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 ج( نقش رئیس جمهور )ریاست قوه مجریه( 

در نظام حقوقی افغانستان، قانون اساسی برای رئیس جمهور وظایف و صالحیت های زیادی 

را وضع کرده است و دارای دو نقش مشترک می باشد که هم نقش رئیس دولت 

هوری  را دارا بوده و هم نقش ریاست قوه مجریه را نیز دارا می باشد. در نظام جم

ایجاد   و  هماهنگی  مسئولیت  دولت،  راس  در  جمهور  رئیس  افغانستان،  اسالمی 

بر عهده دارد. همچنان   را   ارتباط میان قوای مقننه، مجریه، قضائیه و نظارت بر آنها

رئیس  .باشدیتعیین سیاست های کلی نظام و خط مشی ها به دست رئیس جمهور م 

قرار دارد و مسئول اجرای قانون اساسی  جمهور در افغانستان در راس قوای سه گانه  

می باشد. در ارتباط با تفکیک قوا میان ارگان های حکومت مرکزی، قانون اساسی  

است پذیرفته  را  قدرتمندی  جمهوری  ریاست  نظام  رئیس    .افغانستان،  مسئولیت 

از قوای سه گانه ای است که در راس آن قرار   جمهور در حال حاضر ترکیبی 

 (. 1388ق،گرفته است )مشتا

افغانستان، یازده ماده آن مربوط به فصل    1382مادۀ در قانون اساسی سال    162از جمله  

رئیس   اختیارات  و  منظور درک وظایف  به  میشوندکه   رئیس جمهور  عنوان  سوم تحت 

در   حکومتی  مقامات  و  دولت  دیگر  ارکان  با  جمهور  رئیس  رابطه  همچنین  و  جمهور 

قانون اساسی افغانستان ، »رئیس    60می باشد. بر مبنای مادۀ  وزارتخانه ها و دیگر نهاد ها  

جمهور در رأس دولت جمهوری اسالمی افغانستان قرار داشته، صالحیت های خود را در  

 این قانون اساسی، اعمال می کند« عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام

   60مادۀ 

دولت   رأس  در  جمهور  داشته،  رئیس  قرار  افغانستان  اسالمی  جمهورى 

عرصه صالحیت در  را  خود  به  هاى  مطابق  قضائیه،  مقننه،  اجرائیه،  هاى 

 کند . احکام این قانون اساسی، اعمال می

 

در این جملۀ مختصر مفاهیم زیادی گنجانیده شده است. به طور کلی، این بدان معنی است  

به رئیس   از قوای سه گانه دولت  قانون اساسی صالحیت های خاصی را در هر یک  که 
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کند. در عرصۀ اجرائی، رئیس جمهور صالحیت فرمان نیروهای مسلح جمهور واگذار می

(، انتصاب و نظارت وزرأ 64مادۀ    8ت اضطراری )بند  (، اعالن حاال64مادۀ    6-3)بند های

)بند   حکومتی  مقامات  دیگر  )بند    11و  ها  کمیسیون  ایجاد   ،  ) و 64مادۀ    20مادۀ   ،)

(  64مادۀ  17و    15،  14نمایندگی کردن از کشور در برابر کشورهای خارجی را )بند های  

شورای ملی صالحیت تعیین خط مشی جا با    دارد. در زمینه های تقنینی، رئیس جمهور یک

( ، افتتاح جلسات فوق 79( )مادۀ  64مادۀ  16( ، تأیید یا وتو قانون )بند  64مادۀ    2ملی )بند  

(، انتصاب یک سوم از مشرانو جرگه)مجلس  107العاده شورای ملی بعد از تعطیالت )مادۀ  

حیت انتصاب قضات می باشد. در زمینه قضایی، رئیس جمهور صال ا ( را دار84سنا( )مادۀ 

( 129(، و تصویب احکام مجازات اعدام )مادۀ  132ستره محکمه و قضات پایین تر )مادۀ  

 (ALEP  :99را دارد. )

این است که این مادۀ محدودیت صریح را    60نکته مهم دیگر و قابل توجه در مورد مادۀ  

»در مطابقت  برصالحیت رئیس جمهور وضع میکند. رئیس جمهور این صالحیت ها را تنها  

. حتی اگر رئیس جمهور در پیشبرد وظیفه بیان  اعمال کند تواند با احکام قانون اساسی« می 

شده در چارچوب قانون اساسی عمل می کند، اقدام موصوف نباید در مخالفت یا تناقض 

 64، مادۀ  10مثال، بر اساس بند    به عنوان  با هیچ یک از احکام دیگر قانون اساسی باشد.

باشد. با این حال، مادۀ  هور دارای صالحیت و وظیفۀ تعیین وزرأی حکومت میرئیس جم

کند که رئیس جمهور باید به آنها احترام شرایط مقتضی برای یک وزیر را لیست می  72

سال باشد یا متهم به جنایات    35بگذارد. او نمی تواند شخص ای که عمر )سن( آن کمتر از  

 ه عنوانا به حرمان از حقوق مدنی محکوم شده باشد را بعلیه بشریت و یک عمل جنایی و ی

اطاعت  را  اساسی  قانون  باید  جمهور  رئیس  ترتیب  این  به  نماید.  تعیین  وزیر 

 ( ALEP:99کند.)

پردازد که برخی از صالحیت های مهم  به تشریح صالحیت های رئیس جمهور می  64مادۀ  

 قرار ذیل هستند: از  مقام ریاست جمهوری

 ی ملی)سیاستگذاری ملی( با تأیید شورای ملی تعیین پالیس •



 /58شماره /وهاندانش پژمجله علمی دانشجویی    46

 مراقبت از اجرای قانون اساسی  •

 قیادت اعالی قوای مسلح افغانستان •

 اعالن حرب و متارکه به تأیید شورای ملی  •

 دایر نمودن لویه جرگه  •

 افتتاح اجالس شورای ملی و لویه جرگه  •

یس امنیت  تعیین وزرا، لوی سارنوال)رئیس قوه قضاییه(، رئیس بانک مرکزی، رئ •

 ملی و دیگر مقامات به تأیید ولسی جرگه 

 تعیین رئیس و اعضای ستره محکمه به تأیید ولسی جرگه  •

 تعیین سفرا و قبول اعتمادنامه های نماینده گان سیاسی خارجی در افغانستان  •

 توشیح قوانین و فرامین تقنینی •

 انعقاد معاهدات بین المللی  •

اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی افغانستان وسیع بطور کلی میتوان اظهار نمود که  

است و شامل حوزه های سیاسی، تقنینی، قضایی، اداری و تشریفاتی می شود. با این حال  

می   ا رئیس جمهور نیز دارای نقش ریاست قوه مجریه مطابق با قانون اساسی افغانستان را دار

افغانست قانون اساسی  به فصل چهارم  باشد، باشد و مطابق  قوه مجریه می  به  ان که مربوط 

حکومت را که متشکل از ارکان قوه مجریه می باشد، تحت ریاست رئیس جمهور تعریف  

 کند.می

 

ه )هیئت دولت( ند(کابی  

رئیس  ریاست  تحت  که  وزرایی  بر  است  مشتمل  نوین، حکومت  اساسی  قانون  مبنای  بر 

موقعیت بسیار قدرتمند در قانون   »وزرا دارای  (.71جمهور اجرای وظیفه می کنند.)ماده  

به صراحت بیان می دارد که    71(. مادۀ  214:  1388اساسی افغانستان نمی باشند.«)مشتاق،

رئیس جمهور در رأس کابینه)هیئت دولت( قرار دارد و رئیس جمهور وزرا را تعیین می  

ئیس جمهور و  کند، اما تعیین وزرا منوط به تأیید پارلمان هم است که وزرا را در برابر ر

پارلمان مسئول قرار میدهد و از حیث دیگر قانون اساسی یک نظام ریاستی را برقرار می 
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کند، لکن تأیید وزرای انفرادی از سوی پارلمان شاخصۀ یک نظام پارلمانی است که نظام 

 سیاسی افغانستان را به یک نظام سیاسی نمیه ریاستی نزدیکتر می سازد.  

 قرار ذیل است:   ازه( مطابق با قانون تصریح شده وظایف حکومت)قوه مجری 

 احکام قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکمبه  ل عم •

حفظ استقالل، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعۀ   •

 بین المللی 

 تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری   •

 ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه •

 طرح و تطبیق پروگرام های انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی  •

ارائۀ گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی در بارۀ امور انجام شده و پروگرام    •

 عمدۀ سال مالی جدید های  

وظایف   • از  دیگر  قوانین  و  اساسی  قانون  این  موجب  به  که  وظایفی  سایر  انجام 

 قانون اساسی(  75)ماده .حکومت دانسته شده است 

 س(  جایگاه معاونین ریاست جمهوری  

 

 60ماده 

 رئیس جمهور دارای دو معاون اول و دوم می باشد.  

شدن    ا ریاست جمهوری نام هر دو معاون را هم زمان با کاندید  ا کاندید

 خود به ملت اعالم میدارد.

معاون اول رئیس  جمهور در حالت  غیاب، استعفا و یا وفات رئیس جمهور،  

 مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند. 

به احکام مندرج    در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق 

 کند. این قانون اساسی عمل می
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  جایگاه اولین ماده در فصل سوم قانون اساسی است که ساختار اساسی قوه اجرائیه،    60مادۀ  

کند. دلیل اینکه چرا دو معاون به جای را بیان می  رئیس جمهور و دو معاون رئیس جمهور

این ویژگی برای تشویق  سازند که    یک معاون اتخاذ شده را برخی از مفسران خاطر نشان می

تنوع قومی در باالترین سطح از اقتدار دولت در نظر گرفته شده است و به این ترتیب این 

گردند. عالوه بر این، زمانی که خشونت مقامات در واقع توسط اقلیت های قومی اجرایی می

شود   میو تهدید به خشونت علیه رهبران سیاسی بسیار عام است، این مورد با اهمیت تلقی 

( مادۀ ALEP  :100تا اقدامات احتیاطی اضافی برای حفظ تداوم حکومت مورد نظر باشند.)

دارد که معاون اول رئیس جمهور مقام بعدی در صورت غیابت، استعفا و یا مقرر می  60

رئیس   معاون دوم  اول رئیس جمهور،  معاون  غیابت  و در صورت  مرگ رئیس جمهور، 

کند که نامزد ریاست جمهوری همزمان نام دو مادۀ حکم میجمهور است.  همچنین این  

نامزد ها در مبارزات    معاون ریاست جمهوری را غرض آگاهی ملت در  لیست گروهی از 

»کاندیدای معاونت رئیس جمهور به وسیله خود    انتخاباتی،  قبل از رأی گیری اعالن کند.

به کاندیدای ریاست جمهوری،  در نتیجه رای    کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب می شود.

شود. این نظام که بسیار مشابه سیستم آمریکا است  ضرورتا شامل رای به معاونین او نیز می

گردد.« که  در آن معاون ریاست جمهوری نیز در ورقه رای ریاست جمهوری انتخاب می

 ( 213: 1388)مشتاق،

های  عرف اداری ممثل اقوام و حوزه که معاونان رییس جمهور در افغانستان بنا بر    جایی از آن 

ای در کنار نامزدان ریاست جمهوری  اند، از اهمیت و جایگاه سمبلیک ویژه رأی متفاوت

ها نسبت به هر مقام دیگر شوند و عزل آن برخورداراند که با رأی مستقیم مردم انتخاب می 

رار دارد. هرچند  تشریفات خاص قانونی را در بر دارد و جایگاهشان بعد از رئیس جمهور ق

گذار وظایف مشخصی را در زمان حضور رییس جمهور در قانون اساسی افغانستان قانون

ها و ابهامات جدی  برای معاونان در نظر نگرفته است، این مسأله سبب شده است تا پرسش

با این حال، در کنار    در مورد وظایف و نقش مقام معاونت ریاست جمهوری به میان آید.

ها و وظایف معاونان رییس جمهور، معیاری که اغلب در مورد  ودی، صالحیت فلسفه وج



 58دانش پژوهان/ شماره یی دانشجو ی مجله علم   49

 
 

به عنوان   که   شود این است که هر فردیگزینش معاونان ریاست جمهوری مهم پنداشته می 

های الزم در صورت لزوم برای کسب شود، باید از قابلیت معاون رییس جمهور انتخاب می

همین رو، نامزدان ریاست جمهوری باید فردی    مقام ریاست جمهوری برخوردار باشد. از

را به عنوان معاون انتخاب کنند که نه تنها تاثیر مثبت بر نتیجه انتخابات داشته باشد، بلکه 

خدشه  و  تضعیف  آن سبب  موقعیت  شدن  نگردد.دار  هم   ها  جوامعی  افغانستان،  در  چون 

دارد، بلکه به میزان ثروت،  جایگاه معاون رییس جمهور نه تنها به میزان رأی قومی بستگی

گی از قشر خاص، حزب و یا قوم خاص، توانایی در  جایگاه اجتماعی، محبوبیت، نمایند

وابسته  نیز  کشوری  کالن  مسایل  در  واضح  دیدگاه  داشتن  و  متفاوت  روایت  ایجاد 

 صبح( 8: روزنامه  1399است.)پویا،

جمهور، رویکرد متفاوت ها و وظایف معاونان رییس  بحث مهم دیگر در مورد صالحیت

قانون اساسی در مورد معاون اول و دوم ریاست جمهوری است. این به دلیلی است که در 

هنگام تسوید و بحث روی احکام قانون اساسی تنها یک معاون برای رییس جمهور در نظر 

ه  های فراوان معاونت دوم نیز در کنار معاون اول اضافزنی گرفته شده بود؛ اما پس از رأی 

شد. افزودن معاونت دوم در آخرین روزها سبب شد تا در جاهایی از مسوده قانون اساسی  

تغییراتی وارد شود و در بعضی جاها این تغییرات وارد نشود که این مساله سبب عدم توازن 

و وجود ابهام در جایگاه حقوقی دو معاون شده است. که بنا به عقیده های سیاسی بسیاری  

ین اقدام یک تصمیم مصلحتی از جانب حامد کرزی در جریان تصویب  از کارشناسان ا

 قانون اساسی فعلی بوده است.

با مطالعه ی توصیفی و تحلیل از ساختار قوه ی مجریه در قانون اساسی کشور افغانستان با  

ساختار ها، اجزا و صالحیت های آن و میزان گستردگی آن دریافتیم که ساختار حقوقی و  

انستان بنا بر قانون اساسی این کشور یک نظام نیمه ریاستی متمرکز می باشد سیاسی درافغ

که در راس آن شخص رئیس جمهور با حوزه گسترده ای از صالحیت ها قرار دارد و بعد  

از وی دو معاونت که شامل معاون اول و معاون دوم می باشد و همچنان بخش دیگر، شامل  

ساختار قانونی قوه مجریه تحت نظر رئیس جمهور  وزرا و کابینه دولت می باشد که در  
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گردند. حال با حاصل نمودن شناخت در خصوص    قوه ی مجریه به مبادی حقوقی  مقرر می

افغانستان تشکیل و حکومت مشارکت    2014حکومت وحدت ملی که در نتیجه انتخابات  

ا دو حکومت شکل گرفت پرداخته میشود و نهایت  2019ملی که در نتیجه انتخابات سال  

ت و نتیجه گیری  برآمده با ویژگی های خاص را با توجه به اصول قانون اساسی مورد قضاور

 قرار خواهیم داد. 

 انتخابات در قانون اساسی افغانستان

 

   61مادۀ 

رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آراى رأى دهندگان  

 مستقیم انتخاب می گردد. از طریق رأى گیرى آزاد، عمومی، سرى و 

    61مادۀ 

ازپنجاه    هرگاه در بیش  اکثریت  نتواند  دور اول هیچ یک از کاندیدان 

درصد آرأ را به دست آورد، انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته  

ازتاریخ اعالم نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر  

ا در دور اول به دست آورده اند، شرکت  ازکاندیداهایی که بیشترین آرأ ر

 می نماید. 

 

به اساس حکم این ماده یک نامزد برای رئیس جمهور شدن در انتخابات به اکثریت )بیش  

اکثریت ساده )رأی بیش از    50از   نیاز دارد. این شرط، که مخالف  درصد از کل رای( 

از   کمتر  اما  دیگر  در صندو  50نامزدهای  ریخته شده  آرای  است، درصد  رای(  های  ق 

درصد آرأ را دریافت    50احتمال دور دوم انتخابات را بین نامزدهای نیرومند که کمتر از  

مینمایند، افزایش می دهد. این امر به ویژه با توجه به این که هیچ محدودیتی در تعداد برای 

ها  نامزدی مقام ریاست جمهوری وجود ندارد، حقیقت دارد و در صورتی که تعداد نامزد

زیاد باشد این احتمال وجود دارد که هر یک از آنها فیصدی)درصد( کمی از آرأ را بدست  

ماده   به  نگردد مطابق  معلوم  انتخابات  برندۀ  اول    62آورد.  پس در صورتی که در دور 
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، مدت دورۀ خدمت ریاست 61انتخاب به دور دوم خواهد رفت و همچنان با توجه به مادۀ  

و وظیفۀ رئیس جمهور در اول جوزای)خرداد( سال پنجم بعد از  جمهوری پنج سال است،  

در واقع با   .انتخابات پایان می یابد. بنابراین برنده انتخابات رئیس جمهور کشور خواهد بود

وجود رفتن انتخابات به دور دوم نیز برنده انتخابات رئیس جمهورخواهد بود که صالحیت 

 ا ی قرار داده است و جایگاهی برای متباقی کاندیدها و وظایفی را قانون اساسی بر عهده و

 ریه در نظر گرفته نشده است. ها در درون قوه مج 
 

 ( 2019 -2014حکومت وحدت ملی افغانستان)

»حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای حد اکثر دو دورۀ زمانی پنج ساله ای که قانون  

مجاز می شمارد، سر کار بود. انتخابات ریاست جمهوری در ماه اپریل   2004اساسی سال  

به منظور فراهم کردن زمینۀ اولین انتقال دموکراتیک قدرت در تاریخ افغانستان   2014سال  

حال، این انتقال قدرت خالی از اختالف و مناقشه نبود. پس از برگزاری    برگزار شد. با این 

دور دوم انتخابات و در بحبوحۀ اتهامات مبنی بر وقوع تقلب گسترده در انتخابات، مصالحه 

(،  27:  1396ای حاصل شد که به تأسیس یک قوۀ مجریۀ دوگانه منتج گردید« )کاکر،  

بود و او    ام تقلب از سوی داکتر عبداهلل همراه شده این انتخابات با مخالفت گسترده و اته

های گوناگون  نتیجه انتخابات را نپذیرفت. در نهایت و بعد از چند ماه کشمکش و توافق 

با دخالت مستقیم جان کری وزیر خارجه آمریکا و سفارت  بازشماری آرا و  با  سرانجام 

های جهادی دو نامزد صیتجمهور و شخ آمریکا در کابل و پادرمیانی حامد کرزی رئیس 

جمهور و رئیس شورای وزیران باشد و ای امضا کردند که برنده انتخابات رئیس نامهتوافق 

نامزد رقیب به فرمان رئیس جمهور،  »رئیس اجرایی« و رئیس هیئت وزیران شود. تا دو سال  

یری افزوده  وزبعد نیز لویه جرگه تشکیل جلسه داده، قانون اساسی را تعدیل و سِمَت نخست

های کلیدی نیز نصف نصف میان دو نامزد  وزیر گردد. پستشود و رئیس اجرایی نخست 

می انتخابات  تقسیم  سیاسی  توافقنامه  تاریخ   1393شود.)متن  در  بنابراین  سنبله    30( 
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این توافق امضا و حکومت وحدت ملی تشکیل یافت که مهمترین مفاد   1393)شهریور(  

 ارد ذیل می باشد:این توافقنامه شامل مو

تشکیل کمیسیونی با مشورت رئیس اجرایی برای ویراستن قانون اساسی و تشکیل   •

 لویه جرگه بدین منظور برای افزودن سمت »صدراعظم اجرایی«

با پیشنهاد نامزد رقیب و موافقت رئیس  • جمهور به  تشکیل سمت »رئیس اجرایی« 

 وزیری گیری سمت نخستفرمان او تا شکل 

 شوندجمهور و رئیس اجرایی تعیین می رتبه با توافق رئیسمقامات عالی •

شود و متحد حکومت  جمهور »رهبر تیم دوم« می رهبر اپوزیسیون به فرمان رئیس •

 رودشمار می وحدت ملی به 

 شودنظام انتخابات اصالح می  •

 

 ایجاد مقام ریاست اجرایی  

موکراسی شکننده ای بود  تهدیدی علیه د  2014»بن بست ناشی از مناقشۀ انتخاباتی سال  

که تنها یک دهه پیش برقرار شده بود. نیروهای درونی و بیرونی تحت نظارت جامعۀ بین 

المللی سعی در میانجی گری میان دو کاندید رقیب و یافتن یک راه حل داشتند. در این  

انجام، کمیسیون مستقل   ماند. سر  باقی  به حیث رئیس دولت  اثنا، رئیس جمهور کرزی  

پس از حصول توافق ابتدایی میان دو تیم انتخاباتی   2014مبر  اسپت  19خابات در تاریخ  انت

بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی، محمد اشرف غنی را برندۀ انتخابات و رئیس جمهور  

درصد از آرا را کسب   44درصد و داکتر عبداهلل    56بعدی افغانستان اعالم کرد. آقای غنی  

 ( 27: 1396کردند.«)کاکر، 

آقای داکتر محمد اشرف غنی و داکتر عبداهلل عبداهلل بعد از اعالن برندۀ انتخابات، موافقتنامه  

ای را در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی امضا کردند و داکتر عبداهلل رئیس اجرائیۀ این  

جرائیه بنابر حکومت شد. بر مبنای موافقتنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، مقام ریاست ا

 فرمان رئیس جمهور ایجاد شد و این مقام دارای مسئولیت های ذیل است:

 اشتراک در جلسات تصمیم گیری دوجانبه همراه با رئیس جمهور  •
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رئیس  • فرمان  اساس  بر  که  طور  همان  حکومت،  اجرایی  و  اداری  امور  اجرای 

 جمهور تعیین شده است 

 اداری  پیشنهاد اصالحات و تمهیدات مبارزه با فساد •

 ایفای نقش رابط میان قوای مقنّنه و قضائیه •

 اجرا، پشتیبانی و نظارت بر پالیسی ها و برنامه ها  •

عزل   • یا  به شمول نصب  امور حکومتی  بارۀ  در  به رئیس جمهور  ها  توصیه  ارائۀ 

 مقامات

 .نمایندگی از رئیس جمهور در سطح بین المللی، طوری که مقتضی باشد •

 . عضو شورای امنیت ملی است ،رئیس اجرایی •

رئیس اجرایی دارای دو معاون است؛ معاونین رییس اجرایی در مجالس کابینه و   •

 .شورای امنیت ملی عضویت دارند

 و...  •

رئیس اجرائیه همچنین ریاست جلسات منظم هفتگی شورای وزیران و هر یک از کمیته 

 های فرعی آن را بر عهده دارد. 

 مقام ریاست اجرائیه از دیدگاه قانون اساسی افغانستانبررسی حکومت وحدت ملی و 

جمهور با کسب اکثریت بیش از  بر مبنای بند شصت و یکم قانون اساسی افغانستان: »رییس 

گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب  دهندگان از طریق رای پنجاه درصد آرای رای 

رییس می انتخاب  با   مرتبط  ادامه  در  دگردد.«  انتخابات جمهور  که  صورتی  ر 

جمهوری به دور دوم برود، چنین آمده است که: »در دور دوم انتخابات، کاندیدی  ریاست 

شود.«  و جایگاهی برای متباقی یا  جمهور شناخته می که اکثریت آراء را کسب کند، رییس 

گرفته  مورد نظری که به دور دوم راه یافته در درون ارکان اصلی قوه مجریه در نظر    اکاندید

 نشده است.

»براساس قانون اساسی افغانستان رأی مردم تعیین کننده است. مردم رئیس جمهور را برای  

کن می  انتخاب  سال  ماده    .دنپنچ  دیگر،  عبارت  به  است.  اساسی  قانون  صریح  حکم  این 
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چهارم، حاکمیت ملی را از آنِ ملت می داند که به گونه مستقیم یا توسط نمایندگان خود،  

با این حال، دو طرف بدون توجه به حکم صریح قانون اساسی و   آن را اِعمال می کند. 

اساسی   قانون  نقض  ترین  عینی  این  که  آوردند  روی  سیاسی  توافق  به  ملت   انتخاب 

شکل 1395است«)حمیدی،   چه  اگر  افغانستان(.  روزنامه  نظر  :  از  حکومت،  این  گیری 

انتخابات برگذاری  به  بنا  اساسی  قانون  خاص  شکلیات  نهادهای ی  مشکلِ  چون  ندارد. 

 شرکت مبنای قانون اساسی در انتخابات    انتخاباتی، انتخابات را برگزار کردند و مردم نیز بر

ماهیت حکومت ملی مغایرتی با قانون اساسی موجود می باشد. با در نظرداشت    کردند اما در

وافق مابین تیم های  اصل صریح قانون اساسی افغانستان حکومت وحدت ملی که در نتیجه ت

و   ؛انتخاباتی شکل گرفت مشروعیت حقوقی  فاقد  نظر شکل  از  و هم  ماهیت  نظر  از  هم 

است.)حمیدی،   اطالق  1395سیاسی  توان گفت که  افغانستان( و همچنین می  : روزنامه 

اصطالح “رییس جمهور” که بار حقوقی دارد، به محمد اشرف غنی مطابق به پنداشت قانون 

وافقی” بکار برده شود، چرا  اساسی درست نیست و باید بجای آن، اصطالح” رییس دولت ت

 که در نتیجه یک توافق به عنوان رئیس دولت تعیین شد. 

و همچنین در قانون اساسی مطابق با ماده اول، دولت افغانستان، دولت جمهوری اسالمی  

چهل و نهم قانون اساسی غیرقابل تعدیل نیز پنداشته   و   می باشد این ویژگی بربنیادِ ماده صد 

حکومت وحدت ملی افغانستان  نیز مغایر با قانون اساسی کشور می    شده است که اصطالح 

 باشد. 

مسئله بعدی این است که در قانون اساسی افغانستان پست ریاست اجرائیه پیش بینی نشده  

به صراحت بیان می دارد که رئیس جمهور در رأس کابینه)هیئت دولت(    71است و مادۀ  

یه امری ابداعی از سوی دو تیم انتخاباتی برای عبور  به عبارت دیگر، »پست اجرائ  .قرار دارد

و معامله با قانون اساسی است. از این جهت، می توان گفت که چارچوب حکومت وحدت  

مقام هایی   60مادۀ    : روزنامه افغانستان(.1395ملی فاقد مشروعیت قانونی است.«)حمیدی،  

س جمهور  را تسجیل می چون رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و معاون دوم رئی

اظهار می دارد که   71کند؛ هیچ مقام اجرایی دیگری در این ماده ذکر نشده است. مادۀ  
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»حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند«. 

قرار    1382بنابر این، تعیین یک مقام اجرایی ثانی نه تنها مورد حمایت قانون اساسی سال 

دارد، بلکه می توان استدالل کرد که این مقام ساختار حکومت افغانستان را از یک الگوی ن

ریاستی یا نیمه ریاستی به یک الگوی پارلمانی یا قوۀ مجریۀ دوگانه تغییر می دهد. چیزی  

که در جریان تسوید و تصویب قانون اساسی مورد مالحظه قرار گرفت، اما به صراحت رد 

 ( 28: 1396شد.)کاکر، 

»از آنجایی که قانون    سیستم قوۀ مجریۀ دوگانه فاقد مشروعیت است و نامؤثر بوده است.

نقشی را برای مقام ریاست اجرائیه کنار نگذاشته است، داکتر عبداهلل    2004اساسی سال  

متصدی مقام ریاست اجرائیه  با مجموعه ی از مسئولیت هایی باقی مانده است که  به طور 

به قانون ه اند و جایگاهی مشخصی در حقوق اساسی و قوه مجریه مطابق  ضعیفی تعریف شد 

 ( 28: 1396ندارد.«)کاکر،

 

 افغانستان   2019حکومت مشارکت ملی و انتخابات  

جمهوری در افغانستان است چهارمین انتخابات ریاست  ۱۳۹۸انتخابات ریاست جمهوری  

)مهر(    ۶که در   نتیجه    ۱۳۹۸میزان  انتخابات، کمیسیون مستقل برگزار شد. در  این  نهایی 

درصد آراء به عنوان برنده این    ۵۰٫۶۴انتخابات افغانستان، محمد اشرف غنی را با کسب  

  ی پیروزی محمد اشرف غنی مورد اعتراض تیم ثبات و همگرای  ماعال کرد. مانتخابات اعال

د از جانب کمیسون به رهبری داکتر عبداهلل قرار گرفت و این تیم با فرض اینکه تقلب گستر

به نفع تیم مقابل صورت گرفته و نتیجه انتخابات برای تیم ثبات و همگرایی قابل پذیرش  

در نهایت، اشرف غنی و عبداهلل در تاریخ   شمول« کرد.نبوده، اعالن تشکیل »حکومت همه 

در پی شکست میانجیگری »زلمی    ، همزمان مراسم تحلیف برگزار کردند.  ۹۸اسفند سال    ۱۹

زاد« نماینده فوق العاده آمریکا در افغانستان، وزیر امور خارجه آمریکا »مایک پمپئو«  یلخل

 در سفر به افغانستان سعی کرد نقش میانجی را ایفا کند، اما موفق نشد و اظهارداشت: »ایاالت 
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متحده با هرگونه تالش برای ایجاد دولت موازی در افغانستان مخالف است.«)خبرگذاری  

 (1399آوا، 

در نهایت با میانجیگری منتفذین سیاسی داخلی همچون حامد کرزی رئیس جمهور پیشین 

تشکیل   و  توافق  به  اقدام  طرفین  دیگر  بار  جهادی،  رهبران  از  سیاف  رسول  عبدالرب  و 

نامه  داکتر اشرف غنی رئیس   بر مفاد توافق  بنا  نتیجه  حکومت مشارکتی نمودند. که در 

اهلل ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به عهده خواهد داشت  جمهور و داکتر عبداهلل عبد

و شخص دوم کشور خواهد بود و رسما شورای عالی مصالحه را رهبری خواهد کرد که 

مقر آن در قصر سپیدار خواهد بود. دو معاون این شورا، معاونین داکتر عبداهلل در تیم ثبات  

جمهور معرفی خواهد شد. ی رییسو همگرایی و سه معاون دیگر برای این پست از سو 

رئیس شورای عالی مصالحه ملی رهبری امور پروسه ملی صلح و رهبری جلسات این شورا  

شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در    مصوباتو    تصمیم هارا به عهده خواهد داشت.  

می  الزامی  آن  نمودن  عملی  کشور  اساسی  قانون  رئیسپرتو  اسالمی    باشد.  جمهوری 

را  ا ملی  مصالحه  عالی  شورای  مقامات  مشورتی،  جلسات  در  لزوم  صورت  در  فغانستان 

معرفی  هم   نمایند.دعوت می  به شمول وزارت   50چنین  های کلیدی و خانه درصد کابینه 

این   دیگر  موارد  از  دو جانب  توافق  مورد  قاعده ی  یک  براساس  والیات  والیان  انتخاب 

ا   توافقنامه سیاسی است. پایان دوره حکومت خوانده  مدت اعتبار  تا  ین توافقنامه سیاسی، 

 (1399شده است.)متن توافقنامه سیاسی انتخاباتی 

بنابراین میتوان اظهار نمود که حکومت مشارکت ملی تدوام حکومت وحدت ملی   پس 

های ظاهری و تغییراتی بوده، همچنان میتوان اشاره نمود که توافقنامه اخیر، با وجود تفاوت

، در ماهیت  2014ت و مفاهیم به کار گرفته شده در آن با توافقنامه پیشین در سال در ادبیا

در    "ریاست اجرایی "های بسیاری به یکدیگر دارند. »به عنوان مثال واژه  و محتوا، شباهت

و جایگاه حقوقی عبداهلل عبداهلل در آن منصب یاد شده بود اما    2014توافقنامه صلح سال  

که اختیارات شبیه به یک    "ریاست شورای عالی مصالحه"از واژه    ۱۳۹۸در توافقنامه سال  

رئیس  ریاست  تصمیم معاون  در  تصمیمگیریجمهور  شیوه  بودجه،  امکانات ها،  و  گیری 
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المللی پس  امنیتی برخوردار است و بر تمام موضوعات مربوط به صلح و جلب کمک بین 

(.  1399ست.«)خبر گذاری ایسنا،  از برقراری صلح، نظارت خواهد داشت، استفاده شده ا

عالی   شورای  معاونان  عبداهلل،  داکترعبداهلل  معاون(  )دو  معاونان  توافقنامه  این  اساس  بر 

درصدی از کابینه در اختیار   ۵۰مصالحه ملی و عضو کابینه)حکومت( خواهند بود و سهم  

شکل از رهبران  آقای عبداهلل عبداهلل و تیم وی قرار خواهد گرفت. شورای عالی مصالحه، مت

کننده با طالبان و وزارت دولت نفره مذاکره  ۲۰های ملی است که هیئت  سیاسی و شخصیت

 رود.های آن به شمار می در امور صلح، از زیر مجموعه 

این در حالی است که توافقنامه سیاسی پیشین بین محمد اشرف غنی و داکتر عبداهلل عبداهلل 

کالت بسیاری از جمله عملی نشدن بسیاری از مفاد  برای تشکیل حکومت وحدت ملی با مش

ساز اختالف بین این دو شخصیت سیاسی کشور بود. آن روبرو بود. این مسأله همواره زمینه 

ز سوی زمان، مشخص خواهد کرد که مواد این توافقنامه جدید تا چه اندازه به خصوص ا 

 جمهور عملی خواهد شد! رییس 

 

 افغانستان از دیدگاه حقوقی 2019بررسی حکومت برآمده از انتخابات  

شاهد  که  باشد  می  قبلی  ساختار  همان  تداوم  واقع  در  اخیر  انتخابات  از  برآمده  ساختار 

تغییرات جزئی در آن می باشیم. و از آنجایی که قانون اساسی افغانستان تنها یک طرف  

نماید اما  به عنوان رئیس حکومت معرفی می  انتخابات را بر اساس رای و حاکیمت مردم  

مابین یکدگیر و مصلحت   توافق  بر  بنا  و  اساسی  قانون  به  بدون توجه  نخبگان سیاسی  باز 

این  اگرچه  دادند.  تشکیل  مشترکانه حکومت جدیدی  بصورت  دکتر    سنجی  بار شخص 

قانون اساسی    عبداهلل مقامی که بطور مستقیم دخالت در حوزه وظایف و اختیاراتی که بنا به

باشد اما از قدرتی که بنابر توافق سیاسی میتواند به   برای رئیس جمهور تعریف نموده نمی

بعضی ازصالحیت های و وظایف رئیس جمهوری که همانا مقرر نمودن و چینش اعضای  

حکومتی می شود، دخالت نماید و بر خالف فصل سوم که قوه مجریه   یکابیه و ساختار ها

رئیس جهور تعریف میکند، داکتر عبداهلل عبداهلل نیز در ترکیب حکومت  را تحت ریاست  
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نقش دارد که این باز خالف قانون اساسی کشور می باشد چرا که در زمره صالحیت های  

 رئیس جمهور می باشند و نه در زمره صالحیت های کسی دیگر.

بای ت اشاره نمود که در  سهمچنان در خصوص جایگاه ریاست شورای مصالحه ملی می 

قانون اساسی،  نیز مطابق ماده شصت و چهارم و بعضی احکام متفرق دیگر در  افغانستان 

رییس جمهور از صالحیت های بسیاری برخوردار است. در کنار آن، آنگونه که رییس  

جمهور در رأس هر سه قوه دولت قراردارد و بر مبنای ماده صدو چهل و دوم، می تواند  

احکام قانون اساسی و تامین ارزش های آن، ادارات الزم را تشکیل دهد. بنا    برای تعمیل

این موارد میتوان ریاست شورای مصالحه ملی را توجیه نمود. بنابراین، نمی توان در  براین  

نهاد ریاست شورای مصالحه را مغایر قانون اساسی دانست چرا که به حیطه وظایف رئیس  

ظایف مخصوص به خود را دارد و در زیر مجموعه وظایف  قوه مجریه دخالت نداشته و و 

در واقع به نظر نگارنده ریاست شورای مصالحه   و صالحیت های حکومت قرار می گیرد.

قوه مجریه. اما جایی که انتقاد بر آن وارد است   در برابر در درون قوه مجریه قرار دارد و نه 

و مغایرت دارد با قانون اساسی، بحث تقسیم بندی ساختار های اجرایی حکومت و مقرری  

با   مغایرت  باشد که دخالت در حوزه صالحیت های رئیس جمهور  قوه مجریه می  های 

 شود. مییاسی داکتر عبداهلل اعمال قانون اساسی کشور دارد که از سوی تیم س
 

 نتیجه گیری 

»به کلیه متصدیان و دستگاه هایی که کارویژه آنها جنبه اجرایی دارد در حقوق اساسی قوه  

تمایز بین واضعان قواعد قانونی و مجریان یکی از نخستین ضوابط برای    ی مجریه میگویند.

یا عامل    (.» قوه مجریه232:  1377تفکیک قوه مقننه از قوه مجریه به شما می آید.«)قاضی،  

اجرای  دار  عهده  که  است  اجرایی  عالی  مقامات  از  از شماری  مرکب  اجرایی حکومت 

(. عالی ترین مقام قوه مجریه  83:  1385قوانین و رهبری سیاست دولت میباشد«)طباطبایی،  

ریاست آن و به عبارتی ریاست کشور می باشد که شکل و چگونگی ساختار آن در کشور  

اساسی کشور ها تعریف می شود. به تعبیر دیگر در هرگونه الگوی    های مختلف بنا به قانون

معموالً قوۀ مجریه ای وجود دارد که در رأس  ( در واقع در هر نوع حکومتی)قانون اساسی 
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نظر به اختیارات مشخصی که به قوۀ مجریه محوّل می شوند،   دولت ایفای وظیفه می کند.

گسترده ای در عرصه های سیاست گذاری، قانون گذاری »این قوه می تواند مسئولیت های  

و امور مالی داشته باشد. معموالً رئیس قوۀ مجریه به مثابۀ رئیس دولت از صالحیت تعیین  

اعضای کابینه، سفرا، قضات ستره محکمه)دادگستری( و دیگر مقامات بلندپایه برخوردار  

و اجرا می کند.«)تکامل،قوه  است. قوۀ مجریه سیاست داخلی و خارجی کشور را تعیین  

 ( 6: 1396مجریه،

یک کشور تأسیس شد، ولی تا  عنوانتوسط احمد شاه درانی  به   1747افغانستان در سال 

 1923فاقد قانون اساسی بود. افغانستان اولین قانون اساسی خویش را در سال  1923سال 

ون اساسی کشور فاقد مفهوم  در زمان سلطنت شاه امیر امان اهلل خان اتخاذ کرد. »نخستین قان 

مشورتی   کارکردهای  دارای  که  کرد  ایجاد  را  دولتی  شورای  یک  اما  بود،  قوا  تفکیک 

که چهارچوب حقوقیِ حکومت    2004(« نهایتا قانون اساسی سال  5:  1396بود.)کاکر ،  

فعلی کشور را فراهم می کند، در پی سقوط رژیم طالبان مطرح و تصویب شد. قانون اساسی 

یک نظام نیمه ریاستی را که در آن رئیس جمهور در    2004افغانستان مصوّب سال    نافذۀ

نیز می  رأس قوۀ مجریه قرار دارد، تسجیل می کند و شامل قوای مستقل مقنّنه و قضائیه 

خواستار برقراری یک نظام نیمه ریاستی می شود   2004شود.  به تعبیری قانون اساسی سال  

ور پسا منازعه دانسته شده و تفکیک قوا به شکل نظارت بر که عموماً مناسب حال یک کش

اقتدار رئیس جمهور از اصول آن می باشد. در راس ساختار قوه مجریه افغانستان، رئیس  

 دارد که رئیس جمهور در خصوص رئیس جمهور اظهار می  60جمهور قرار دارد و ماده  

حیتهاى خود را در عرصه در رأس دولت جمهورى اسالمی افغانستان قرار دارد، صال  که

هاى اجرائیه، مقننه، قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند و همچنین  

این ماده نیز عالوه بر جایگاه رئیس قوه مجریه در ساختار اساسی کشور، جایگاه معاونین 

و  قانون اساسی( وزرای حکومت را مشخص میکند. ماده شصت    71اول و دوم و )ماده  

نماید، که از این ماده  چهارم نیز صالحیت ها و وظایف ریاست جمهوری را مشخص می
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افغانستان  برای رئیس جمهور صالحیت ها و وظایف زیادی   قانون اساسی  در میابیم که 

 پیش بینی نموده است.)مواد قانون اساسی افغانستان(  

-متعلق به ملت است که می   حاکمیت ملی در افغانستان مطابق به ماده چهارم قانون اساسی

توانند نمایندگان خود را انتخاب نمایند و قانون اساسی انتخاب رئیس جمهور را مطابق به  

تعریف میکند که رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه در صد آراى رأى   61ماده  

خالل  دهندگان از طریق رأى گیرى آزاد، عمومی، سرى و مستقیم انتخاب می گردد. اما در  

حکومت برآمده از انتخابات در افغانستان به   2019و انتخابات سال    2014انتخابات سال  

گونه ای بود که از حیث قانون اساسی شناخته شده نبوده و نیازمند مطالعه و مطابقت آن با 

قانون اساسی می باشد. می توان اظهار داشت که در طی دو دوره مذکور حکومتی تشکیل 

نتخابات بنا بر توافق سیاسی مابین خود به تقسیم قدرت، وظایف و صالحیت شد که طرفین ا

ها پرداخته و شکل جدیدی از ساختار حکومت و ارکان قوه مجریه را ارائه نمودندکه به  

دنبال آن قدرت ریاست جمهوری محدود و پست ریاست اجرائیه شکل گرفته که نقش پر 

به تعبیری دو رنگ مستقیمی در چینش کابینه و ساختار قو  ه مجریه در حکومت داشت. 

حکومتِ مورد مطالعه، بر خاسته از توافق سیاسی بین طرفین بوده که به موجب آن پست 

بینی شده   اختیارات و  دغیر پیش  افغانستان تشکیل شده و حوزه ی  ر ساختار قوه مجریه 

ار نمود که در دو وظایف و صالحیت ها در هم تنیده شده بودند. بنابران میتوان نتیجتا اظه

حکومت مورد مطالعه، شخص داکتر عبداهلل تا حدود زیادی حضور پررنگی در ریاست و  

رهبری حکومت داشت که منتج به شکل گیری قوه مجریه دوگانه شده بودکه مطابق به  

مندرجات قانون اساسی شامل  نقض صالحیت ها و وظایف و اختیارات ریاست جمهوری  

انتخاباتی تیم  ،   از سوی  مجریه  قوه  های جزئی  و دخالت در ساختار  تغییر  و  رقیب شده 

سیاسی   نخبگان  و  مقامات  لذا  باشد.  می  کشور  اساسی  قوانین  اصول  نقض  موید  همگی 

افغانستان طی دو دوره حکومت متوالی از لحاظ حقوقی، قوانین اساس کشور را نقض و بنا 

تحریف بر ساختار قوه مجریه نمودند به مصلحت های سیاسی و منافع اولیای کشور اقدام به  
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خصوص مواجه با مشکالت سیاسی و امنیتی  ه  و مغایر با آن به جهت حفظ وضع موجود و ب

 این کشور اقدام نمودند. 
 

 منابع فهرست 

 ( 2004) 1382قانون اساسی افغانستان، سال  -

- ، ابوالفضل  سید   ، تهران:  1377-1310قاضی  اساسی.  حقوق  های  بایسته   ،

 1396میزان،

موتمنی،منوچهر، - مهم  1303طباطبایی  های  رژیم  و  اساسی)کلیات  ،حقوق 

 1380سیاسی(.تهران: نشر میزان،

کریمر،توماس:رووفی،همایون.) - در  1396کاکر،کاوون:  مجریه  قوه  تکامل   .)

رضا   محمد  سید  )ترجمه  آینده.  برای  سفارشات  و  گذشته  به  :نگاهی  افغانستان 

 و ارزیابی افغانستان   کامظمی(. کابل:واحد تحقیق

-  : لدین،گاب   : فارینگتن،جان   : الیزابت  اسپونیزا،   : الهر،روزا  لیدا 

محمد  1394لویس،دانیل) و  حارث  غزال  افغانستان.)ترجمه  حقوقی  مبادی   )

اسحاق زاده(، مدرسه حقوقی استفورد : پروژه تعلیمات حقوقی افغانستان دانشکده  

 حقوق دانشگاه استانفورد 

، حقوق اساسی افغانستان.کابل : انشارات موسسه تحصیالت 1389دانش، سرور، -

 عالی ابن سینا

اساسی  1388مشتاقی،رامین، - حقوق  برای  پالنک  ماکس  انستیتوت  ،رهنمود 

 افغانستان. کابل: انستیتوت ماکس پالنک  

عبدالمتین،) - عزیزی،  علی:  و 1397تقوی،  وظایف  تطبیقی  بررسی  (،»مقاله 

حقو در  جمهور  رئیس  جامعه  اختیارات  علمی  افغانستان«،نشریات  و  ایران  ق 

 ، پاییز و زمستان6المصطفی،ش 
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قوانین   - مختصر  تاریخچه  افغانستان،  اساسی  قوانین  کامل  مجموعه  سرور،  دانش، 

 (.کابل 1386اساسی افغانستان )

جوزا  11پویا، فواد، جایگاه معاونان ریاست جمهوری در نظام حقوقی افغانستان) -

 صبح  8(، روزنامه 1399

(. »بنیاد های 1398ثور    30دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری اسالی افغانستان،) -

 حقوقی و قانونی مشروعیت استمرار فعالیت حکومت وحدت ملی«

 (1393سنبله  29متن توافق نامه ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، ) -

 (1399ثور  28متن توافق نامه سیاسی بین غنی و عبداهلل ) -

(،  1395جوزا    2ت قانون اساسی در حکومت وحدت ملی«،)حمیدی، رحیم.»غرب -

 روزنامه افغانستان 

 منابع اینترنتی 

افغانستان«   - انتخاباتی  های  گزینه  و  مقننه  قوه  اجرائیه  قوه   « مالِی،ویلیام، 

،http://cic.nyu.edu/sites/default/files/d9execlegiselectoralsystemsmaley.p

df 
  مبنا و اساس مشروعیت حکومت وحدت ملی چیست؟، -

- http://dari.saharnews.net/%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7(،26    ژانویه

 ( ، خبرگزاری سحر 2019

امضا   - حکومت  تشکیل  برای  سیاسی  نامه  توافق  دیگر  بار  عبداهلل  و  غنی  اشرف 

(، خبر گذاری  1399ثور   28،)  /https://avapress.com/fa/news/210206کردند،  

 صدای افغان )آوا(

-/https://www.irna.ir/subject/83485334 ،انتخابات ریاست جمهوری افغانستان -

%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A9    ،(31  خبرگذاری  1398شهریور ،)

 جمهوری اسالمی ایران 

 »توافق عبداهلل و غنی توان حکومت کابل برای صلح با طالبان را تجمیع میکند«، -

https://www.isna.ir/news/99023122655/ (،4خبرگذاری ایسنا1399خرداد ) 
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اعالم   - انتخابات  برنده  به حیث  را  غنی  اشرف  انتخابات دکتور   کرد«»کمیسیون 

http://www.bakhtarnews.com.af/dari/political-news ( ، (۱۳۹۳سنبله    ۳۱، 

 باختر نیوز

رقابت  - آغاز  روز  با  لحظه  به  لحظه  گذشت  افغانستان«،»آنچه  انتخاباتی   های 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/04/140405_af_2014_live

page_election_da (،۳   ۲۰۱۴فوریه،) سی فارسی بیبی 

رئیس  - را  غنی  اشرف  انتخابات  کرد«،  »کمیسیون  اعالم  منتخب  جمهور 
https://www.etilaatroz.com/93174/election-commission-announced-

ashraf-ghani-as-the-president/ ( ،18-02-2020 روزنامه اطالعات ،) 

دهد«،  کیل می شمول« را تشوهمگرایی »حکومت همه »عبداهلل اعالم کرد که ثبات  -

،،  https://www.etilaatroz.com/93192/abdullah-abdullah-reject-the-finale-

result-of-election/  (،18-02-2020 روزنامه اطالعات روز ،)  
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ماجرای کاریکاتور شارلی ابدو   در انیب یاستناد به حق آزاد ی هایدشوار

 و موارد مشابه 

 1نوجوان  ابوالفضل

 

 دهیچک

همچون   یموارد  هی در توج   انی ب  یپرسش که »استناد به حق آزاد   ن ی پاسخ به ا  یحاضر در راستا  مقاله

  است؟«، اطالعات الزم را با روش کتابخانه   ی هاییچه دشوار  یدارا  ی ابدو،شارل  یکاتورهایکار

و   یکه از دو بعد اخالق   دهی رس   جهینت   ن یقرار داده و به ا  ل ی و تحل  فی و مورد توص   یگردآور  ای

اخالق   ، یحقوق اصل  است.  ناموجه  مذکور  م  یاستناد  گویانصاف  برا  د،ی  خود خوش    یآنچه 

که    یی ها نی کنندگان، در باب توه  هیتوج ن ی هم نپسند. تجربه نشان داده که ا  گران ید  یبرا  ،یندار

استناد،   ن یا  زی ن  یحقوق   شناسی  . از  نظر روشی کننداستناد نم  انیب  یبه آزد  ی شود،به خودشان م

انتشار   قیاهانت از طر یعنیاست و مورد مذکور ) یموضوع یبرا  ،یهر حکم  را،یاست. ز اموجهن

  یتوانباز م  رد،ی مورد مناقشه قرار گ  ری اخ  لی . اگر دلستی ن  انی ب  ی(، موضوع حکم آزاد کاتوریکار

 ، یاس ی و س  یحقوقِ مدن  یِالملل  ن ی ب  ثاقِی م(  ۱۹ماده )(  ۳همچون بند )  المللی  ن یگفت: بر اساس اسناد ب

  یو اخالق عموم   ن یریسا  تی ث یح  ایاز جمله احترام به حقوق    ین ی مع  های  تیتابع محدود  ان،ی ب  یآزاد

بنابراین در این مقاله    .ی کند ممکن م  ری موارد مذکور را غ  هیدر توج انی ب  ی است که استناد به آزاد

ابدو  ماجرای کاریکاتورهای شارلی  در مواردی همچون  بیان  به آزادی  استناد  امکان  بررسی  به 

 پرداخته میشود. 

 

 ی دیکل واژگان

 کاتور ی حقوق، اخالق، اهانت در قالب کار ان، ی ب یحق آزاد 

 
 (abolfazl.nojavan.1379@gmail.comز)یحقوق داشگاه تبر ی کارشناس یدانشجو 1
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 ه مقدم

به    ردی گیمشابه انجام م  های  قالب   ای  کاتوریکه در قالب کار  هایی  نیتوه  هیدر توج  گاه،

است که »اِمانوئل مَکرون«    یموارد استناد   نی از ا  یکی.  ودی شاستناد م   ان«یب  ی»حق آزاد 

افراد  سیرئ   ی روزنامۀ »شارل   زآمی  نیاقدام توه  هیدر توج  گر،ید   یجمهور وقت فرانسه و 

اند  کرده  انیب ی اسالم )ص(، به حق آزاد امبریمنسوب به پ ییکاتورهایکار  تشاراِبدو«  در ان

موارد گفته    ه یدر توج  انیب  یاستناد به آزاد   ی های رو، دشوار نی از ا(  1399) خبرآنالین،  

دو عنوان مجزا سامان   ر مذکور را د  ی هایمقاله دشوار  نیکرد. ا   میخواه  یشده را بررس 

  .یحقوق  یدوم( دشوار  ؛یاخالق  دشورای( اول:  استداده 

 :است  یضرور ریذکر دو نکته ز ،یدو دشوار  نی از پرداختن به ا شیپ

 ی که در حقوق داخل  ی هایی از ذکر دشوار ی حقوق  ی هایدر بخش دشوار نکه یاول ا نکتۀ

و    یفرامل   ی هایخواهد شد از دشوار   یوجود دارد، صرف نظر کرده و سع  یو فقه اسالم 

  .بحث شود ینیفراد

عمل    نی که »اگر ا دیمذکور پرس کنندگان ه یاز توج  ی توانپرسش را م نی ا نکه یدوم ا نکتۀ

.  د؟«ی کنینم  یاستدالل  نیاست، چرا خود شما در موارد مشابه، چن  انیب  یآزاد  یدر راستا 

 ن ی . در اد؟«ی کنیاستناد نم  انیب   ی »در موارد مشابه که به ضرر خودتان است به آزاد  یعنی

 است.  شده  نظر هم صرف «ینَقض های  »پاسخ  ن یمقاله، از ا
  

 ی اخالق  ی هایدشوار

در قالب   ز آمی  نی توه  ی کاتورهایانتشار کار  هی توج  یناسازگار   ، یاخالق  ی از دشورا  منظور

مدعا هستیم که »استناد    نی بخش به دنبال اثبات ا  نی است. در ا  ی با اخالق جهان  ان،یب  یآزاد 

ناموجه   ، یاز منظر اخالق جهان  زآمی  ن یتوه  یکاتورها یانتشار کار  ه یدر توج  ان یب  یبه آزاد 

  نی ناموجه بودن ا   یپرداخته، آنگاه به بررس  یاخالق جهان  یابتدا به معرف  منظور  نی است«. بد

  م.پردازییم هیتوج
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است که    یشمندان یاند یتمام رش یمورد پذ ی الزامات اخالق ان، یگرای شَکاکان و نسب ی سوا

مانند لزوم عدالت، لزوم    یاند. اصولبه حوزۀ اخالق وارد شده   یفلسف  ریغ  ای  ی فلسف  دیبا د

پ  یوفا امانت  مان،یبه عهد و  انصاف، لزوم صداقت، لزوم  از    یلزوم خوددار   ، یدارلزوم 

به غ ل  ریاضرار  خود در همۀ جوامع و   تیبه اجمال و کل  یکارب یاز فر  یخوددار   زومو 

 ی اخالق جهان   ی توان معنا از اخالق م   نیبه ا   نیاند. بنابراشناخته شده   تیها به رسمفرهنگ 

 .(27: 1377بزرگ است )محقق داماد،  انیها و ادهمه انسان  نیگفت، چرا که مشترک ب

برای نمونه به این »قاعدۀ طالیی« تصریح شده که    «یاخالق جهان  یبه سو  ۀی»نخستین بیان  در

ما آنگونه رفتار کنند«. »ما باید با دیگران، چنان رفتار کنیم که خوش داریم که دیگران با  

است. این قاعدۀ    یاصل انصاف است، اخالقاً الزام   یقاعده که در واقع، دربرداندۀ محتوا   ن یا

ادیان و جوامع   ، یاخالق نظام های  و   ها که به حق باید با طال نوشت، همه مکتب   ار   ی طالی

می  ه،یانبی  این  طبق.  پذیرند  می نشأت  نیز  دیگر  رهنمود  چهار  مذکور  اصل  که    ردگی  از 

اقتصادی   نظام  و  همبستگی  فرهنگ  به  تعهد  عدم خشونت،  فرهنگ  به  تعهد  از:  عبارتند 

عادالنه، تعهد به فرهنگ مدارا و زندگی قرین صداقت، تعهد به فرهنگ مشارکت و حقوق  

 ی اسالم  ی نیاصل در متون د  نی(. اتفاقاَ هم65-71:  1383  ، یبرابر مردان و زنان ) قراملک

)قراملک  زین است  ص.  1382  ، یآمده  ا84:  حال  نی(.  کار  یدر  انتشار  که    کاتور یاست 

  م، یفعل بنگر  ن یکه به ا   یاز منظر اخالق  یعنی ل، انصافاً نارواست.  یقب  ن یاز ا   یموارد   ایمذکور  

بودن   ی اریو اخت ی در آن فراهم است: شرط اول که عبارت است از عمد ییدو شرط ناروا

.  کاتورهایکار  نی بودن انتشار ا  رمنصفانهی. شرط دوم که عبارت است از غکاتورهایانتشار کار

 کاتور یمثل انتشار کار یندیبا فرآ یکه و ی پسنددمن ،یدار ی که هر وجدان ب ح یتوض نیبا ا

 . عمل زشت شود  ن ی مرتکب ا  یگر یدر باب د  د ینبا  ن یرابناب  رد،یقرار گ  ن یدر معرض توه

  (115-146: 1389)کونگ، 
 

 حقوقی  ی هایدشوار

در قالب   زآمی  ن یتوه  ی کاتورهایانتشار کار  ه یتوج  یناسازگار   ،یحقوق   یاز دشورا   منظور

مدعا   نی بخش به دنبال اثبات ا  نی است. در ا  یحقوقِ بشر  یِالملل   نیبا اسنادِ ب  ان،یب  یآزاد 
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 از منظر اسناد   زآمی  نیتوه  یکاتورهایانتشار کار   هی در توج  انیب  یهستیم که »استناد به آزاد 

  ت.«حقوق بشر، ناموجه اس نۀیدر زم المللی نیب

  ی مدعا هستند که »چون همه دارا   نی کنندگان فوق درصدد اثبات ا  هیکه توج  ح یتوض  نیا  با

است که از   یدر حال  نیرواست«. ا  ر،آمی  نیتوه  ی کاتورهای پس انتشار کار  انند،یب  یآزاد 

که در   ی. چرا که حکمی رودمغلطۀ بزرگ به شمار م   کی   نی ا  ،یحقوق   شناسی  منظر روش 

  ان یبه اد  نیتوه  تیبلکه ممنوع  ست، ین  انیب  یوجود دارد، آزاد  ورمذک  کاتوریباب انتشار کار

 کاتور،یانتشار کار  قیاز جمله از طر   یقیاز هر طر   انیبه اد  نیکه، توه  ح یتوض  نیاست. با ا

حقوق    نۀیدر زم  المللی   نیدارد و حکم موجود در اسناد ب  انیب  یاز آزاد   ی خروج موضوع

انتشار کاریاز طر  نیتوه  یعنیمورد )  ن یبشر، شامل ا ب. بی شود( نمکاتوریق  اسناد   ن یلکه 

گفت، مالحظۀ    ی توانم  حتی.  اند  را ممنوع کرده   انیبه اد  نیخود، توه   ،یحقوق بشر   ی الملل

است   ای  حق، خود شاخه  نی است که ا  نینشانگر ا  ان،یب  یدر باب حق آزاد   المللی  نیب  اسناد

نقض کرد. پس آنگاه که   ار  تراماحاصل    ان،یب یبه بهانۀ آزاد  ی توان از اصل احترام، لذا نم

به مادۀ    ی توانخصوص م  نی. در ای بنددرخت برم  انیب  یآزاد  د،ی آیم  انیبه م  نیتوه  یپا

 :دی گویاشاره کرد که م   یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم 19

 

 .قرار داد و اخافه  مورد مزاحمت  عقایدش  مناسبت به  توان را نمی  کس  هیچ  .1

 اطالعات   و اشاعه   و تحصیل  تفحص   آزادی   شامل  حق  دارد. این   بیان  آزادی   حق   هر کس   .2

 یا به   یا چاپ  نوشته  صورت   شفاهاً یا به  خواه   سر حدات  به   توجه  بدون   و افکار از هر قبیل

 .باشدخود می  دیگر به انتخاب یا به هر وسیله  هنری  صورت 

و   است  خاص   های  و مسئولیت  حقوق  مستلزم  ماده   ین ا  2مذکور در بند    حقوق  اعمال . 3

 ذیل   امور  برای   و  شده   تصریح   قانون  در  که   بشود  معینی  های محدودیت  تابع   است   لذا ممکن 

 :باشد داشته ضرورت 

 .دیگران  حیثیت ای حقوق  ـ احترام  الف 

 .عمومی اخالق یا  یا سالمت  عمومی یا نظم  ملی  امنیت حفظ -ب



 /58شماره /وهاندانش پژمجله علمی دانشجویی    68

صراحتاً   ،یاسیو س  یحقوق مدن  یالملل  نیب  ثاقی م(  ۱۹ماده )(  ۳بند )  ی شودمالحظه م  چنانکه

مسئول  ان یب  یآزاد  و  حقوق  مستلزم  تابع    یمعرف  ی خاص  یهات یرو  را  آن  و  نموده  

و   نیریسا  تیثیح  ایها احترام به حقوق  قرار داده که از جملۀ آن   ینیمع  های ¬تیمحدود

 ، ی است )صادق  یاخالق عموم  ا یسالمت    ای  ینظم عموم  ای  یمل   تیچون حفظ امن  یموارد 

1397 :40 )  
 

 یریگجهینت

به   یاصل اخالق نی ناروا است. چرا که ا ییکاتورهایکار نیمنظر اصل انصاف، انتشار چن از

هم نپسند. تجربه نشان داده که   گرانید   یبرا  ،یخود خوش ندار   یآنچه برا   د،یگوی  ما م

  ان یب  یبه آزد   ی شود،که به خودشان م  هایی   ن یگاه در باب توه  چ یکنندگان، ه  ه یتوج  ن یا

ا  دینبا  زین  ی کنندم   گرانیکه به د  هایی  نیدر باب توه  سپ  ی کنند،استناد نم اصل    نیبه 

  .استناد اخالقاً و انصافاً ناروا و ناموجه است   نیا   گر،یاستناد کنند. به عبارت د

ب  از ن  نۀیدر زم  المللی  نیمنظر اسناد    ه یدر توج  انیب  ی: »استناد به آزادمیگفت  زیحقوق بشر 

اسنادب  ز،آمی  نی توه  یکاتورها یانتشار کار ناموجه   نۀیدر زم  المللی   نیاز منظر  حقوق بشر، 

 :رایاست«. ز 

  را، یمغلطه است. ز  ،یحقوق  شناسی  مورد، از  نظر روش  نیدر ا  انیب  ی( استناد به آزاد اوالً

(، کاتوریانتشار کار  قیاهانت از طر   یعنیاست و مورد مذکور )  یموضوع   یبرا    ،یهر حکم

  .ستین انیب یموضوع حکم آزاد

ماده  (  ۳همچون بند )  یگفت: بر اساس موارد   توانینشود، باز م  رفتهیفوق پذ  لی( اگر دلاًیثان

مدن  یِالملل  نیب   ثاقِیم(  ۱۹) س  یحقوقِ  آزاد   ،یاسیو  و   ان،یب  یصراحتاً  حقوق  مستلزم 

محدود  یمعرف  یخاص  یهاتیمسئول تابع  و  هایشده  از    ینیمع  یت  که  شده  داده   قرار 

 .است  یو اخالق عموم  نیریسا تیثیح  ایها احترام به حقوق جملۀآن 
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 منابع  فهرست

بررس1397)  یعل  ،یصادق - د  ی(،  نقد  جرم  دگاهیو  به    نیتوه  انگاری¬تعارض 

 .12پاسخ، شماره  ان،یب یبا آزاد  ینیمقدسات د

 .30کتاب نقد، شماره  ،یاخالق جهان  ی(، به سو1383احد ) ،یفرامرز قراملک  -

تأمل1382احد )  ،یفرامرز قراملک - ب  دیبا تأک  ی در اخالق جهان  ی (،    های ¬هیانیبر 

  .کی و هانس کونگ، حکمت، شماره  دلریسو

ترجمه   ،یجامعه جهان   یبرا  یانیبه مثابه بن ی (، اخالق جهان1389کونگ، هانس ) -

 .شماره اول ،یاخالق  ن،معرفتالدی ¬شرف نیحس دیس

داماد، س - اخالق جهان1377)   یمصطف  دیمحقق  بخارا،    یو گفتگو  ی(،  تمدنها، 

 .4شماره 

جزو    یی کفرگو  ابدو:  ی موهن شارل   کاتوریکارمکرون در واکنش به  خبر آنالین،    -

 : است انیب یآزاد 

https://www.khabaronline.ir/news/1428910،28/9/1399 
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 ی تا حق مدار یمدار ف ی حق ازدواج صغار از تکل
 1ی محمدرضا جعفر 

 

 دهیچک

 لی وابسته به انجام درست آن و تشک  یاست که سعادت جامعه بشر  یمهم  اری مقوله بس  کی  ازدواج

و بن    شهیاز ر  دیازدواج را دچار اختالل کند با  حِیخانواده سالم است. هر آنچه که انجام صح  کی

امر است که از    ن ینامناسب در انجام ا  یها  هی رو  ن ی از هم   یکی  ریکنده شود. ازدواج شخصِ صغ

  یم  دا ی پ  یساختار مطلوب  تا ینوع از ازدواج نها  نیدر گذشته ا  دیرباز بدان مبادرت شده است. شاید

گوناگون،   تجارب  و  اساس شواهد  بر  امروزه  اما  آس  یکی کرد  بشر  یجد  یها   بی از   ی جامعه 

با  یشمرده م ا  دیشود که  شده است که مطمح نظر فقه و حقوق    یمقاله سع  ن ی درمان شود. در 

مطلوب آن   تیآشکار گردد. در نها  شانیضعف ها  انی م  ن یشود و در ا  ن ییباره تب  ن یدر ا  یتاحد

که به    یفراوان  ی ها  ب ی داشته باشد و به سبب آس   ینوع از ازدواج، منع مطلق قانون  ن ی است که ا

 دنبال دارد از انجام آن صرف نظر شود.

 

 ی دیکل واژگان

 فقه، حقوق  ،یصغار، حق مدار ج،یازدواج، تزو 

 

  

 
 ( jafari.mohammadreza1378@gmail.com)دحقوق دانشگاه مفی ی مقطع کارشناس یی دانشجو 1
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 مقدمه 

انسان هاست که به صِرف وجود در جامعه از آن بهره    یاز حقوق طببع  یک یازدواج    حق

  ی به همراه داشته اند تا خو  یفیکه اغلب با خود تکال  یعیحقوق طب  ن یمند هستند. اما امروزه ا 

محابا   یداده اند که ب  فیتکال  یرا به حقوق ب  شیخو   یجدا سازند، جا  یرا از آدم  یدگ یدر

 انسان ها هم داده شود!  دنی نباشد که حق در ریدوانند و د ی م ییخود را به هر سو

حق و    ی دارد، توأمان  ی را در پ  یسعادت و تداوم جامعه بشر   زیاز هرچ  شیشک آنچه ب  یب

  ق ی طر   نی داشته باشد تا از ا  یرا هم در پ  یتیمسئول  د یوجود دارد با  یاست. اگر حق  تیمسئول

 قت ی. در حقابدیبه نحو مطلوب دست    شی خو  یتوازن برقرار شود و انسان به خواسته ها 

  ده ی از یدر کنار حق، ضمانت وجودِ خود حق است که مبادا به آن دست    تیوجود مسئول

خود آن حق   یزیاز هر چ  شیب   دیایبوجود ب  یتیمسئول  چ یچنانچه حق بدون ه  نیشود. بنابرا

 کند.   یم د یرا تهد

مناسب   "تیمسئول"اما به نظر استعمال    رندیگیرا در کنار حق بکار م  ف یاصطالح تکل  یبرخ

 .  1مقوله پر رنگ است  کی  انیو در اد ینیبار د شتریب ف یتر باشد چراکه واژه تکل

دو   میکه اگر بخواه یی از بحث را دارد  تا جا  ی حق، خود در جهان امروز سهم ستبر مقوله

و مسئله حق خواهد    یداده شود، تکنولوژ  زییتا با جهان قبل تم  م یرا نام ببر  دیرکن جهان جد 

را ربوده    تیاهم  یبودند که گو  فیتکال  نیداشت و ا  یقیض  رهیبود. البته حق در گذشته، دا

بد   ف یتعر  یبودند. حت از  را  آن  بود و همه  هم ممکن  به جانورِ مکلف    ی م   اتیهیانسان 

. اما شدیم  نییتع  دیبود که با  فی سن تکل  نیبود و ا  فیتماماً زبان تکل  ان،یپنداشتند. زبان اد

 ات یهی است که از بد  یمحق بودن آدم  نی شود و ا  یم  دایپ  یمتفاوت  تیدر جهان مدرن موقع

دولت ها به گنجاندن آن در قانون   اقیحقوق بشر و اشت  هیعالما   ه یانی. صدور بشودیشمرده م

گو   یاساس پ  تیواقع  ن یا   ی ایخود،  ل   ش یدایاست.  اند  2سمیبرالیمکتب  گسترش    شه یو 

 
چون و چرا بر همه واجب است و در دین عبارت است از مجموع احکام جبری و تکلیفاتی که اطاعت آن بی  1

 . )هدایت،ترانه های خیام(شود بخود راه دادای شک و شبهه نمی مبادی آن ذره 

 حق مداری است.  لیبرالیسم به معنای آزادی خواهی نیست بلکه به معنای مکتب 2
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 است.  دی محصول جهانِ جد یستیبرالیل

گفت که ما  دیرشد و کمال انسان مناسب است، با یبرا نهیکدام زم نکهیصرف نظر از ا  اما

که امروز بر جهان حاکم است،    یو نگرش  میکن  یم   ستیز   یو زمان کنون   تیاکنون در موقع

  ی هم زبان   نی . بنابرادیگو   یزفان سخن خود را م  نی است و تماما از ا  ینگرش حق مدار   کی

داند که به    ینم  رانیا  یساست. و متاسفانه، قانون اسا  شانیا  درکفهم و    یقدم نخست برا

 . ردیگ  یرا سفت م  فیو گاه جانب تکل  1کند   یم  هی. گاه بر حق تکدیغلط  دیکدام سمت با

به    شدیدر رد آن زده نم  ینداشت و قلم  ی عنوان مثال اگر در گذشته، ازدواج صغار منع  به

اند   یشیاند   فیسبب همان تکل اطاعت  اما امروزه در گفتمان جد  یشیو  ازدواج   د،ی بود. 

  نده یکه در آ  ستین  دیبع  نگونهیطاعت باشد. و ا   ک یاز آنکه    شیپ  شودیحق شمرده م  کی

اشخاص به خود و   نی ا  بیقابل اسقاط باشد چراکه آس  صاز بعض اشخا  یبطور کل   یحت

دو گفتمان   نی ا  انیجمع م  یو تجربه خواهد شد. اما برا  دهیازدواج فهم  لهی بوس  یجامعه بشر

از آن کان لم    شیخاص شروع کرد و پ  نیطاعت را از سن  نی در مقوله ازدواج بهتر است ا

 قلمداد شود!  کنی

 ت ی به همراه خود مسئول  دیشود با  ی م  یحق تلق   ک یاست که اگر ازدواج    یادآور یبه    کوین 

نه تنها  اوردیبه بار ن یگردد و اال چنانچه مسئولت نیبه همراه داشته باشد تا منافع آن تضم زین

 . دیخواهد کش  یشود بلکه آن را به سمت ورطه هولناک  ینم  ی جامعه بشر  ییموجب شکوفا

 

 یمدار  ف یو نگرش تکل  ازدواج

   انیدر اد ازدواج

م  شی خو  روان یپ  اسالم دعوت  ازدواج  به  مِنَ  کند    ی را  لَکُمْ  طابَ  ما  فَانْکِحُوا 

بصورت    دیرساند که با  یم  انیبه آدم  نگونهیبشر را ا  نی(  و تکو3  هی )سوره نساء ، آالنِّساءِ

قرآن کر باشند.  زَوْجَهَا  :  دیفرما  یم   می جفت  مِنْهَا  وَخَلَقَ  وَاحِدَۀٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَکُْم 

 ده ی ازدواج نه تنها امر پسند  نی(  بنابرا1  هی)سوره نساء ، آ   مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَنِسَاءً  ثَّوَبَ

 
 اصول بیست و بیست و یکم می تواند به خوبی حق مداری را نمایان کند. 1
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را با خود به همراه دارد. از جمله آنکه سبب    یاریبس  یها  ت یشود که مز   یشمرده م  یا

 نزول   موجب  –   2شود  یآن حفظ م  لهیشخص بوس  نید  -  1شود  یو آرامش انسان م  نیتسک

امر و مجرد ماندن، سبب    نی عدم مبادرت به ا   گریو ... از طرف د  3است   خداوند  رحمت

 گردد. یاز رحمت او م  یو دور یخشم اله 

برا   تیح یمس  در پولس  بگونه د  نی د  نیا   یو آنچه که  است.   یگر یآورده است، داستان 

که امکان دارد بهتر است   ییبرخوردار است و تا جا  ییازدواج بعد از تجرد از مرتبه واال

که زن را لمس   کوستیمرد را ن"آمده است:    انیانسان مجرد بماند. در نامه پولس به قرنت

(. و همچنین در جایی دیگر می گوید :  یدر مسائل زناشوئ  هفتم) نامه پولس، باب  "نکند

خداوند را بجوید و صاحب  شخص مجرد در امور خداوند می اندیشد که چگونه رضامندی  

زن در امور دنیا می اندیشد که چگونه زن خود را خوش سازد) نامه پولس، باب هفتم در 

 ( یمسائل زناشوئ

و مهم    ردیگ  یصورت م  یدارد که با مراسم خاص  ییباال  تیازدواج اهم  هود،ی  نییآ  در

مان تورات مقدس، فر  613فرمان از    نیشود. در نخست  ی فرمان خداوند به بشر شمرده م  نیتر

ها نام خدا را ذکر کنند. خداوند به آدم »ابوالبشر« فرمان داد که صاحب اوالد شود تا آن

فراوان   دیآن، تأک  یاجرا  یو درباره   دهندی م  اریبس  تیازدواج اهم  امربه    هودیدانشمندان  

تلمود آمده است:  کنندیم از شادمان". در  ندارد  ن  یهر کس زن  محروم    ی کیو برکت و 

که    ستیخداوند فرمود خوب ن":  دیفرمای م  18  یه یآ  2فصل    شیدایدر کتاب پ  "است.

از  ":  دیفرمای هم م  25  یه ی. در آ "کنم  رست در مقابل او د   یار ی  ش یآدم تنها باشد، پس برا

تن حساب   کی و    ونددیپی م  شی سبب مرد، پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خو  ن یا

 
 ( 21سوره روم ، آیه . ) ومِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزَْواجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا  1

آله(  2 و  اوایل جوانی تشکیل خانواده دهد و همسری فرمودند:    پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه  هر کس در 

برگزیند، شیطانی که مأمور اوست فریاد می زند: ای وای! او دو سوم دینش را از دسترس من حفظ کرد و یک سوم 

 (  ۱۵۰، ص۱۴نوری، ج) ؛ دیگر را هم می تواند با تقوا حفظ کند

یاب  3 می  افزایش  و  شود  می  داده  زنان  و  ها  بچه  خاطر  به  روزی  و  رزق  فرمودند:  السالم(  )علیه  صادق  ؛  د  امام 

 (۴۴، ص ۲۰حرالعاملی ، ج )ال
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  ی آدم کامل به تمام معن  کیاند هر کس زن ندارد،  گفته  هودی دانشمندان    نیبنابرا  ".شوندیم

 . 1ستین
 

 ران یدر حقوق ا ازدواج

  ی اگر چه در چند اصول به نهاد خانواده پرداخته است اما آنچنان که م  رانیا   یاساس  قانون

اهم  ازین  نی ا  لی ازدواج و تسه  تیاهم  ستیبا را، در منصه توجه قرار نداده است.   تیفوقِ 

ب  یاصول  ،یآر بن  ":داردیم  انیهمچون: اصل دهم  جامعه   یادیاز آنجا که خانواده واحد 

در جهت آسان کردن    د یمربوط با  یهای ز یرو مقررات و برنامه   نیواناست، همه ق  یاسالم

پاسدار  لیتشک استوار   یخانواده،  و  آن  قداست  خانوادگ  یاز  پا  یروابط  و    هیبر  حقوق 

  ان یحفظ ک ی دادگاه صالح برا جادیا "کمیو  ستیاصل ب  3بند  ای.  و  "باشد یاخالق اسالم 

 رسد.  ینم ی و واف یاند اما به نظر کاف افتهیامر اختصاص   ن یکه به ا "خانواده یو بقا

نوبه خود تجل  زین  گر ید  ن یقوان نهاد خانواده هس  تیاهم  گاهیبه  و  مدنازدواج  قانون   ی تند. 

جامعه    کی  یرا به نکاح اختصاص داده که نشان دهنده رفتار حداکثر   یار یمواد بس  ران،یا

م   یبشر آن  در کنار  قوان  میتوان  یاست.  قانون حما  یگر ید  نیبه  از خانواده    تیهمچون 

 ی واد  نی اشاره کرد که در ا  1384ازدواج جوانان مصوب    ل یسهو قانون ت  1391مصوب  

 مهم گام برداشته اند. 
 

 یالملل نیدر اسناد ب ازدواج

دسامبر   ۱۰سازمان ملل در    یمجمع عموم   لهیوسحقوق بشر که به   یجهان  ه یاعالم  ۱۶  ماده

بدون    اندده یرس  ی که به سن قانون  یزنان و مردان  ":داردیم  انی ب  نیچن  نیشده ا   رفتهیپذ  ۱۹۴۸

خانواده را دارند. هر زن    لیحق ازدواج و تشک  یو مذهب  یمل  ،ینژاد  تیمحدود  گونهچ یه

 گر یمذهب با همد  ای  تینژاد، مل  ثیاز ح  یتیمحدود  گونهچ یحق دارند بدون ه  یدیو مرد رش

 "خانواده دهند. لیازدواج کنند و تشک

 
1 ww.iranjewish.com/essay/Essay_35_Ezdevag.htmhttp://w  برای مطالعه بیشتر مراجعه شود 
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زنان و   هیعل  ضیرفع تبع  ونیحقوق بشر ، کنوانس  ییکایآمر  هیمطلب در اعالم  نیهم  رینظ

 یوستگیازدواج محل نظر ملل مختلف بوده و پ  نیآمده است. بنابرا  زین  یالملل  نیاسناد ب  ریسا

وجو دارد، ضرورت آن و بالتبع    ی و مذهب ندارد بلکه هرجا انسان  ن ی به د  ی و تعلق خاص

 شود.  یفوق العاده اش درک م  تیاهم

 

 ی و نگرش حق مدار  ازدواج

 ازدواج حق

حقوقِ مسلمِ    ر یاست که انسان از آن برخوردار است. اما با سا  ی ازدواج از حقوق مسلم  حق

است که به محض   ن یتفاوت آن در ا  ن یدارد. مهم تر ییتفاوت ها اتیاو مثل حق ح گرید

  ن ی تحقق چن  یبگذرد که بستر برا   ی مدت  د یبلکه با  د یآ  یانسان، بوجود نم  شی دایتولد و پ

به ع  1فراهم شود   یحق برا  ات،یحق ح  کسِ.  ابتدا وجود داشته و    ی که  از  افراد بشر  همه 

همچون   ی گر یحقوق مهم د  انیم  ن ی. در ا2سلب کند   ی گریحق را از د  ن یتواند ا  ی نم  یکس

شوند. اما مقصد راقمِ    یبررس  د ی وجود دارد که به نوبه خود با  زیو ... ن  ی، برابر   یحقِ آزاد 

همه افراد بشر بداند که   یحق مسلم برا   کی را    جمقاله  آن است که ازدوا  نی سطور در ا  ن یا

  ن ی و موثر است. بد  یحق، ضرور  نیا   شیدایزمان و حصول شرائط، در بوجود آمدن و پ

 .می ریگ یحق رشته سخن را به قلم م  فیعر سبب از ت

معانى    امروزه و  کاربردها  این  دارد.  متفاوتى  کاربردهاى  و  استعماالت  »حقوق«  واژه 

گوناگون هرچند بى ارتباط با یکدیگر نیستند، ولى از برخى جهات از یکدیگر متمایزند. 

 استعماالت:  ن یاز ا  یبرخ

.حقوق عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتى که بر روابط افراد یک جامعه در زمان 1

ب ا معین  از نظر اسالمى، واژه »شرع و    ران«یه کاربرده مى شود مثل »حقوقِ  این معنا  . در 

 
استقرار و اثبات آن هستیم هرچند نظر قانونگذار و بعضی از دکترین  این ادعایی است که در این مقاله در پی    1

 حقوقی بر خالف آن باشد. 

خودکشی در همه شرایع حرام است اگرچه مکاتب امروزی مثل لیبرالیسم، خودکشی را هم یک حق قلمداد می   2

 . کنند
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 موسى یا شرع اسالم  عتیچنان که مى گویند: شر؛ شریعت« به کار مى رود

بنابراین، »حقوق« به معناى امتیازات و ویژگى هاى هریک از    :. »حقوق« جمع کلمه »حق«2

حقوق فردى« تعبیر مى شود. مانند: حق حیات و  افراد یک جامعه است که گاه از آن به »

 حق مالکیت.

که حق در اصطالح فقه اهل عامه تعریف نشده است اما فقهاى شیعه    مینیب  یم  گری د  یسو   از

المثل میرزاى نائینى در تعریف آن مى گوید:  یتعاریف گوناگونى از آن بیان داشته اند.  ف 

 ( 104:  1373،ینییعت)نا»حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منف

 از دیدگاه حقوقدانان، سه چیز حق محسوب میشود:  اما

دهد. مانند   یو اختیار انتخاب آن را به افراد م  1ق میشماردآن چه که قانون صراحتاً ح  (1

 حق ازدواج، تغییراقامتگاه و تابعیت. 

عهده افراد میگذارد. آن چه که قانون درمورد آن سکوت میکند و انجام و ترک آن را به    (2

 . 2مانند حق انعقاد قرارداد و عقود در چارچوب قانون 

از    (3 قبل  انسان که  یعنی حقوق طبیعی و فطری  قانون خارج است؛  از دامنه  آن چه که 

قانونگذاری وجود داشته و قوانین موضوعه نیز باید بر اساس آن تدوین و تنظیم شوند. مانند  

ازدواج قانون  که  ازدواج  روابط    حق  قانون  که  سکنی  حق  یا  مینماید،  تأسیس  را 

 . 3موجرومستأجررا تأسیس میکند

  را یشود ز  یم  زیمطمح نظر ماست مورد اول و سومِ حق است که شامل حق ازدواج ن  آنچه

 د ی آنان با یعیاست که افراد بشر با حضور در اجتماع از آن برخوردار اند و حق طب یازیامت

دار گفته    تیحقوق شود، شخصِ اهل  نیتواند واجد ا   یکه م  ی شمرده شود. اصطالحا به کس 

 
 قانون مدنی  1174همانند ماده  1

را داده ادها حق انتخاب قراردادهای محدود به چارچوب قانون مدنی  به طرفین قرارد  قانون مدنی   190و    10ماده    2

 است. 
 معامالت در حیطه عقالنیت هستند و شریعت تنها می تواند به آن ها ارشاد داشته باشد.  3
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 .  1دارا شدن حق  ییتوانا یعن یت یاهل نی. بنابراشودیم

بودن حقوق، با زنده متولد شدن دارا    ی برا  تیاهل"دارد:    یمقرر م   یمدن   یقانون  956ماده

نکته است که تمام   نی ا  انیماده در صدد ب  نی . ا"شود  یانسان شروع و با مرگ او تمام م

از    ی برخوردار   یی و توانا   تیقابل   ن،ی در زم  ی کیزیف  ش یدایبه محض تولد و پ  ی افراد انسان

  ک ی   سیماده به عنوان تأس  نیاست که ا  ینیتقن  رهیبلکه س  ستین  یمنع  احقوق را دارند. ام

  ی و وجود   یمنع عقل   چ یه  ن یباشد که در هنگام شک به آن مراجعه شود. بنابرا   یاصل کل 

  ق ییو تض  دیتحد  نی ا  یحقِ خاص انکار شود. از طرف  کی نسبت به    تیشود که اهل  ینم  دایپ

 است!  دهیپسند اریو افراد بشر شود چه بس ی اگر موجب رشد و سعادت جامعه بشر

آن را    یر یشمول و دربرگ  ییتوانا  ،ییابتدا  تیاست که اهل   2حقوق   نیاز زمره هم  ازدواج 

  رد یمورد توجه قرار گ  د یاست که با  ینکته ا  ن یمهم تر  ن ی. ا  3هم داشته باشد   دیندارد و نبا

 را هموار تر کند.  ی مطلوب و مطابق با سعادت بشر یقانونگذار  ریتا مس

  ی رسد و تاحدود  یدرست به نظر م   دهد یاز حق ارائه م  دیشا   ندیکه و   یفیتعر   جه،ینت  در

قدرت یا سلطه ارادى که قانون در اختیار شخص   "مطابق نظر ماست. حق عبارت است از: 

از عنصر اراده بهره برده است و نکته نظرش    ف یتعر  ن ی( ا 312:    1362)صده،    "دهدیقرار م

  ی ب   "حق"هستند، از    یاراده ا  نیناست. پس صغار که فاقد چ  ه همان قصدِ کامل و آزادن

حق آن است که باالصاله    رایکند ز   ی کار  شان یتواند برا  یهم نم  ی ول  یبهره هستند و حت

 . یول قیباشد و نه از طر 

 

 
و البته در کنار حق، مورد تکلیف نیز قرار می گیرند زیرا حق و تکلیف دو روی یک سکه اند. به ندرت    1

قی وجود داشته باشد اما تکلیفی ایجاد ننماید )اگر نگوییم اصال وجود ندارد( زیرا فساد پیش می آید که ح

 و تباهی به همراه خواهد داشت. 

در کنار این اهلیت، اهلیت دیگری نیز به نام اهلیت استیفا، نیز وجود دارد که انصراف اهلیت های ماده 

 فعال مطمح نظر ما نیست های قانونی غیر از این مورد، به همین است اما 

 نمونه دیگر می تواند وصیت باشد. 2
 در ادامه بیان خواهیم کرد که چرا نباید وجود داشته باشد.  3
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 ازدواج صغار  آمار

از ازدواج    1399در بهار سال  یو فرهنگ  یاجتماع  تیدر گزارش وضع  رانیآمار ا  مرکز

سال خبر داده است.   ۱۰ازدواج دختر کمتر از    ک یساله و    ۱۴تا    ۱۰هزار دختربچه    ۷از    شیب

  ش یب زیسال دارند. و ن ۱۵مادران کمتر از  زین ۱۳۹۹نوزاد متولد شده در بهار  ۳۴۶  نیهمچن

 .  1ساله هستند  ۱۹تا  ۱۵فرزند دختران  ،هزار نوزاد۱۶از 

ا   یتنها بخش  ن یا ثبت   ی است که بطور رسم  رانیاز آمار ازدواج کودکان و نوجوانان در 

تعداد    ن ی کودکان وجود ندارد. در گذشته ا  یرقانونیاز ازدواج غ  ی قیآمار دق  چ یشده و ه

عدم    نیو همچن  ح یصح   نیبوده باشد اما عدم وضع قوان  شتری ب  دیازدواج نسبت به امروز شا

نوع ازدواج    نیامروزه موجب گسترش ا   ی واند حتت  یافراد م  یمعل  تیو ترب  یفرهنگ ساز 

 ها شود.

 م یکن  سه یگذشته را با امروز مقا  یجامعه ها   میتوان  یعنوان نم   چ یتوجه است که ما به ه  انیشا

قوان همه  بالنعل  النعل  طابق  امروز  نی و  در جامعه  را  اجرا کن  ی آن  امیهم  اصال    نکهی. چه 

اند و بشر    یگر یها و خواسته ها به شکل د  ازین  رایرسد ز   ی معقول هم به نظر نم درآمده 

  .2خاص به خود است  یزها یچ نبالبه د یامروز 

 

 ازدواج صغار  بیمعا

  دا یبروز پ  شتریشخص ب  نده یقابل انکار که در آ  ریغ  یو جسم  ی روح  یها   ب یبر آس  عالوه 

هم اگر وجود    ینوع از ازدواج بر شمرده اند که منفعت  نی ا  ی را برا  یار یبس  بیمعا  کند،یم

 ل، یافت تحص  ،یدیو نام  أسی  ، یتجربگ  یشود. از جمله ب  یانگاشته م  دهیداشته باشد، ناد

 
  https://kayhan.london/fa/?p=222831:برای مطالعه بیشتر مراجعه شود  1

جامعه عربی دیروز را مختص به  بحث در این مورد بسیار است. تئوری ها و نظریه های مختلفی پدید آمده اند که  2

همان دوران و غیر قابل تسری به دوران مدرن می دانند. تئوری ذاتی و عرضی دین از همین قبیل است. به عنوان 

مثال محمود محمد طه دانشمند سودانی معتقد بود که اسالم تنها تعالیم نشریافته در دوران اقامت پیامبر ص در مکه  

ام آن هیچ ارتباطی با شریعت و دیانت ندارد. از این رو است که سنت معنای دیگری  است و دوران مدینه و احک

 پیدا خواهد کرد. 
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و از همه مهم تر    دهندیشخص را تحت الشعاع قرار م  ندهیآ  یمگ که ه  یمشکالت باردار

  ی است برا یخود دوران مهمکند که  یسلب م  شانیو بچه بودن را از ا یحق کودک نکهیا

خود فراهم کند و بتواند مستقال به امور خود به    ندهیآ  یالزم را برا  یشخص آمادگ  نکهیا

 انسان عاقل و بالغ بپردازد.  کیعنوان  

  ز ی ن  یبه جامعه بشر  ،یناگوار شخص  یها  امدیتواند عالوه بر پ  یم  ریاشخاص صغ  ازدواج

شود و به هر اندازه که ما   یم  لی ازدواج تشک  لهیخانواده به وس  تیبرساند. نهاد با اهم  بیآس

  ی سود آن به بشر و جامعه بشر   تاینها  م،ینهاد داشته باش  ن ی مناسب و درست ا  لیبر تشک  یسع

جامعه است که دچار   نی داده نشود، ا  تیاهم  ستیبا  ی گردد. اما اگر آنچنان که م  ی باز م

  ی در پ   ینقص خواهد شد. آنچه که سودمند بود گفته شد تا معاملت هم بشود و افسوس

 نباشد. 

 سخن سودمند یآنچه دان یبگو

 پسند  دیایکس را ن چ یه وگر

 برآرد خروش  مانیفردا پش که

 آوخ چرا حق نکردم به گوش  که

 

 صغار در فقه   ازدواج

ندارد    یمستقل منع   ریازدواج صغار بطور غ  عه، یاعم از عامه و ش  ی اسالم  یاجماع فقها   بنابر

از آن آورده   یقیرا تحت قلمرو مصلحت و مصاد  یموارد   شان یاگر بنابر مصلحت باشد. ا

  ی گر یبر د  یشرافت و بزرگ  ثی از ح  یکیاند از جمله: در صورت وجود دو خواستگار، که  

پردازد و نسبت به پسر، دو    یم   یشتریمهر ب  یک یکه    یدو خواستگار  نیبرتر باشد و همچن

معتقدند    یشود و اال برخ   تیرعا   دیکند، مصلحت با  یطلب م  یمهر کمتر  یکیهمسر که  

 (142:  1374 ،یفاطم دیکه حق فسخ وجود خواهد داشت.)س

ا   اریهش  دیبا که  اساس   ک یموارد،    ن یبود  دارا   ی عنی  یمورد  را  نکاح  و  ازدواج    ی اصل 

بعد   دهیمصلحت د اند. در صورت   دی ترد  یو در گام  ازدواج دارا   یکرده    ی که اگر خود 
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 رسد.  ی موارد نم نیمصلحت نباشد، نوبت به ا 

  د ی مصلحت باشد اما با  ت یندارد اگر با رعا  یمنع  چ ینوع ازدواج ه  ن یشد که در فقه ، ا  گفته

  سته یشا  ز یسن چ  ن یو در ا   ردیرا بگ   تیو طفول  ی تواند کودک  یگفت که کدام مصلحت م 

راه    ریمس  ن یدر ا   1رسد چنگ زدن به فقه و کالم فقهاء   ی به شخص بدهد.؟! به نظر م  یتر

و   شتریتا جامعه هر چه ب  ابدی  رییتغ  دیازدواج وجود دارد با  یکه برا  یتی گشا نباشد و ذهن

: وقت آن است که صحرا گل و  یتر به سمت کمال خود حرکت کند. به قول سعد  عیسر

 . ردیسنبل گ

  ی مصلحت هستند چانچه ازدواج را دارا   ص یعرف و عقالء جامعه که مرجع تشخ   نیبنابرا

گذشته   تیعرف و عقالن  نکه یگردند. چه ا  م یتنظ  هیپا   نی بد  دی با   زین  ن یمصلحت ندانند، قوان

  ن ی ا  گریاست. امروزه د  یعقل   یچوب راندن مخالف مقتضا  کی و به  با امروز متفاوت است  

 شوند:   یم  ده یاستفاده ندارد و مصلحت ها بطور گوناگون سنج   تیبلقا  یشعر از اقبال الهور 

 ما  میرانیو ا  ن یحجاز و چ از

 ما  میصبح خندان کی شبنم

 

 ران یصغار در حقوق ا ازدواج

سال  13 ریدختران ز  ی، حق ازدواج را برا1041در ماده  1313مصوب  رانیا  یمدن قانون

حق    ن ی توانست ا  ی مصلحت هم نم  یکه حت  ی سال سلب کرده بود بگونه ا   15   ریو پسران ز 

 آن در نظر گرفته شده بود.    یبرا   ینیسنگ  یضمانت اجرا  نیبازپس دهد. و همچن  شانیرا به ا

در آمد که تبصره    یگریبه صورت د  1041ماده    1370در سال    یاصالحات قانون مدن  با

بود که    یکرد یرو  نیمصلحت عطا نمود. و ا  تیآن حق ازدواج را به اشخاص نابالغ با رعا

 1313  یعنیاز آن    شیفقهاء صورت گرفت. پ  یو فتاوا  یفقه  یدر جهت بازگشت به مبان

 بود.   دهیدمدون گر یماده تحت حقوق غرب ن یا

 
شیخ طوسی رحمه اهلل، بزرگ فقه شیعه در کتاب خالف آورده است: پدر می تواند دختر نابالغش را به دیوانه و  1

 ن قول مخالف با اوست چنینیا جذامی و یا برده، شوهر دهد و در مقبل استاللی از شافعی که در ای
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تواند کارآمدتر باشد.   یآن امروزه م  تیو رعا  نیشیرسد بازگشت به ماده پ  یبه نظر م  اما

تواند   ی نم  یگونه مصلحت  چ یسن مزبور ه  ریداده بود که ز   صیتشخ   یبه خوب   نیشیقانون پ

توانند به    ینم  ،یخود و چه به خواست ول  تیازدواج را موجه کند و اشخاص، چه به رضا

. پر روشن است که وضع  قانون مطلوب، صرف در نظر گرفتن  نداقدام کن  ریامر خط  نیا

  ی و تجارب گذشته صورت م   اتیبلکه بر اساس واقع  ستین  ی الیخ  عی و وقا  ی احتماالت ذهن

 ج ی بشر را مرتفع سازد. اصالح ماده و اجازه تزو  یاجتماع   یتا اشکاالت و موانع زندگ  ردیگ

  چهیکند و در  دا یپ  انیامر جر   ن یبه ا  م شود که اقدا  ی ا شرط مصلحت، باعث مب  یکودکان حت

ازدواج ها   نیاز ا   یاریشاهد بس بیترت  نیگردد و به هم  هیبه موازات تعب  زین  یمصلحت ساز

 . میباش

ا   حقوقدان مطرح    شی خو  یاز کتاب ها  یکیرا در    یمطلب  انیدکتر کاتوز  ران،یبرجسته 

ا   شانیا  لیکرده است که تما به  اهل  یسو م   نیرا  اند:    تیرساند. در مبحث  عدم "آورده 

  ی قانون  ندهینما  لهیبه وس  ای  میتواند به طور مستق  ی است که نم  یتملک، حالت کس   تیاهل

به    یتمتع از حق ازدواج کردن را حت  ت یکه اهل  ریخود، طرف قرارداد واقع شود: مانند صغ

اگر چه در چند   شانیگفته ا  نی ( ا122:    1398  ان،ی)کاتوز  "ندارد.  زین  یو ول  میق  لهیوس

اعمال آن حق را ندارد: مانند حق ازدواج   اریاخت  ریاز آن صغ  شی...پ  "سطر بعد با عبارت  

شود، اما   ی م  کم رنگ   یکم  "...یقانون مدن  1041از اصالح ماده    شیکردن کودکان پ

  ان یدر م  یصغار( حت  یمطلب ) عدم وجود حق ازدواج برا  ن یتوجه داشت که اصل ا   دیبا

رفته    تیتا درنها  شندیندیب  نیکه چن  یهم قائل دارد و هستند کسان  یرانیحقوقدانان برجسته ا 

 شوند. نیقوان ح یو تصح  رییرفته سبب تغ
 

 الملل  نیصغار در اسناد ب ازدواج

در برابر هرگونه غفلت،   دیکودک با  ":  داردیم  انیحقوق کودک ب  ی جهان  ه ینهم اعالم  اصل

استثمار حما نبا  تی ظلم، شقاوت و  . رد یمبادله قرار گ  لهیوس  یبه هرشکل  د یشود. کودک 

وجه    چ یبه ه  دی و نبا  د یبه حداقل سن مناسب به استخدام درآ   دن یقبل از رس  دیکودک نبا
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لطمه    یآموزش و   ایداده شود که به سالمت    ییکودک در کارها   اماجازه استخد  ایامکان و  

هرچند که    هیاعالم  نیا  "گردد.  یو   یاخالق  ایو    یفکر  ،یباعث اختالل رشد بدن  ایزده و  

  ییکو ین  یخود ندارد اما خط مش  یبرا   یآنچنان  یاست و ضمانت اجرا  هی توص  کیدر حد  

به    ه یاعالم  ن یاست که در ا  ستکشور ها بر اساس آن حرکت کنند. در  ن یاست که قوان

  افت یتوان در  یم  یاست اما به خوب  امدهین  یبه ازدواج کودک و منع از آن سطر   ح یطور صر

 ان یبه ب  یاز یدارد و از شدت ضرورت، ن  رتیآن کامال مغا  ی که ازدواج صغار با روح کل

 دک که سبب اختالل در اخالق کو  زیآن چ  هر  نجاست،ینشده است. نکته جالب ا  دایآن پ

بپردازد که اخالق او را    یاساس اگر کودک بخواهد به کار  نیمنع شده است. بر ا  زیشود ن

داده شود. در مورد ازدواج هم با آن همه    یکار   نیبه او اجازه چن  دیدچار اختالل کند، نبا

توان    ینم  یاول  قیشد، به طر  ان یب  یجامعه سالم بشر   کی آن در    یکه برا   ییواال   تیاهم

را    شیتواند مصلحت خو یقطعا خودِ کودک نم رایکم داد ز نیاو در سن هرا ب یحق نیچن

 ی مثل پدر( با چه اطمئنان  رندیگ  ی م  میاو تصم  یکه به جا  یهم ) کسان  گرانیدرک کند و د

نخواهد شد؟! چگونه    ی خالقو ا  یدهند که کودک دچار اختالالت فکر   نیتوانند تضم  یم

  ی قرار نم  یو جسم  یروح  یها   بیآس  عرض کودکان در م  ن ینمود که ا  ن یتوان تضم  یم

  ی ایشخص را گرفت و او را وارد دن  یتوان کودک  یم  یبر چه اساس  نکهی! و مهم تر ارند؟یگ

     1نمود؟!  تیمسئول

ا  زین  ی گری د  یالملل   نیب  اسناد م  نهیزم  ن یدر  همانند  دارند  حقوق    ی الملل  نیب  ثاقیوجود 

جامعه است    یو اساس  یعیخانواده که عنصر طب  "آورده است:    نیکه چن  یو فرهنگ  یاقتصاد

و استقرار    لیتشک  یبرا   ژهیممکن برخوردار گردد بو  یو مساعدت بحد اعال   تیاز حما  دیبا

به عهده دارند  آموزش و پرورش کودکان خود ر  ،ینگاهدار   تیآن و مادام که مسئول ا 

 23ماده    نیهمچن  "که قصد آن را دارند واقع شود.  نیآزادانه طرف  تیبا رضا  دی ازدواج با

 
اعالمیه: هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا    16همچنین ماده    1

مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحالل آن، زن و شوهر  

ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند. ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع در کلیه امور مربوط به  

 شود. 
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که   یزنان و مردان از زمان   یخانواده برا  لیحق ازدواج و تشک  ":  یاسیس  یحقوق مدن  ثاقیم

آزادانه و   تیبدون رضا   ی ازدواج  چ ی. هشود  ی شناخته م  تیرسند به رسم  یبه سن ازدواج م 

 ( 152:  1374 ،یفاطم دی))س "شود یمنعقد نم نیکامل طرف

کامل و آزادانه اشخاص است    تیاسناد بر رضا   نیا دیمعلوم است که انگشت تاک یخوب به

مسئول بتوانند  ن  تیتا  را  خوب  زیآن  در حال  یبه  ا  یبر دوش کشند.  ازدواج صغار،    ن ی که 

 ود دارد. آزادانه را بصورت مخدوش به همراه خ تیرضا
 

 ی ریگ جهینت

به    اریبس  اقیاشت  یبوده و آدم  تی عنا  ریبر سر  فیکرده اند که تکل  یرا سپر  یها دوران   انسان

  ف یبه تکل  یتیعنا  ن یانسان در دوران مدرن و پسامدرن چن  ی مکلف بودن داشته است. ول

که کدام دوران    نی کند. قضاوت ا  ینداشته و مدام خود را محق و از حقوق خود سوال م

 ی در مجال  دیشود، با   یم  یو سبب سعادت جامعه بشر  دینما  یک م یرا به کمال نزد   یآدم

 نند، یب  یرا مالزم خود نم  فیکه تکال  یشک آن دسته از حقوق  یاز آن سخن کرد اما ب  گرید

 ی حق بشر  کیکه به مثابه    1یهستند. ازدواج   نیاو خطرآفر  یاجتماع  اتیبشر و ح  یبرا

 د یکه شا  ندیب  یم   اریبس  یپرسش ها  آماجبه همراه دارد، امروزه خود را در    فیبوده و تکل

 نبود.   نیدر گذشته چن

به عنوان    ،یبار با  ،یجامعه بشر  لیاسباب تشک  نی از مهم تر  یک یازدواج  به   دی،  با دقت 

مطلوب    یو کارآمد  یدار یجامعه و پا  کیسالمت    تِیمطالعت گرفته شود و باتوجه به اهم

و مناسب خود را از دست ندهد تا مبادا   ح یمراقب بود که طرز صح  ستیبا  یآن، همواره م

حق  نی راهکار مناسب آن است که ا  کیبه دنبال داشته باشد.  را جامعه   ی اضمحالل و تباه

ابتدا تولد به اشخاص داده نشود که ول از    ی. بعضدیاقدام نما  ر،یاز صغ  یندگیبه نما  یاز 

نظر داشته اند   نیا  یضمن  تیو تثب  ییبر پابرجا  یو مطالب خود، سع  فی حقوقدانان با تعار

 است.   یکه حرکت مبارک

 
 مواردی همچون ازدواج سفید و هم باشی به دلیل عدم همراهی تکلیف و مسئولیت توصیه نمی شوند.  1
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  ی روبرو است و م  یار یبس  یها  بیو آسصغار همانگونه که اشارت رفت با آفات    ازدواج 

منع    نده،یدر آ  ید یو قلم است به کار گرفته شود تا به ام  انی و توان در ب  رویطلبد هرآنچه ن

 ی ازدواج  نیمآبانه اجازه چن  نی مشابه و د  ی کردی با رو  ران یکند. فقه و حقوق ا  دا یپ  یقانون

. اما مناسب است که  ردیگ یانجام م ه یسا نی ا  ریز  یار یبس یو ازدواج ها  اندرا صادر کرده 

)حداقل    یالملل  نیدهند و هم سو با اسناد ب  رییسالمت جامعه تغ  نیخود را در جهت تأم  ریمس

 انسان بردارند.   یدر جهت تعال یمورد( گام نیدر ا 
  

 منابع فهرست 

 تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول  ،ی(، اعمال حقوق1398ناصر ) ان،یکاتوز -

)  ،یطوس - بن1362محمد  تهران:  الخالف،  مسائل  اسالم   ادی(،  چاپ    ،یفرهنگ 

 نخست

الد   ،یرازیش  یسعد - : مؤسسه  یخراسان رضو  ،ی(، بوستان سعد1392)ن یمصلح 

 ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضو

 هی العرب: دارالنهضه  روتیصده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ب -

 ه یالطالب، تهران: المکته المحمد هی(، من1373)نیمحمدحس ،ینیینا -

)  دیس  ، یدفاطمیس  ی قار - »تزو1374محمد،   ، مف  ج ی(  نامه  ،    د یکودکان«، 

 دو  ، شماره 1374تابستان

 /https://ganjoor.net/khayyam/tarane/khphiloام،یخ  ی هاصادق، ترانه   ت، یهدا -

 ،9/10 /99 
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 مناسبات و رابطه مالیات های حکومتی و شرعی 
 1ابوالفضل خاکزاد بجستانی 

 

 چکیده:

مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت ها، ابزاری قوی جهت تصحیح انحرافات  

درآمدها به شمار می رود. کشور های اسالمی از جمله ایران بازار و همچنین توزیع مجدد 

نیز برای رسیدن به یک نظام کارا، تغییراتی را در نظام مالیاتی خود ایجاد کرده اند. بررسی 

 تطابق این مالیات ها با شاخص ها و ویژگی های نظام مالیاتی اسالمی امری ضروری است.

شرعی مثل خمس و زکات را می پردازند و  در عصر حاضر مردم از یک سو مالیات های  

از سوی دیگر دولت برای تامین درآمد های خود مبالغی را تحت عنوان مالیات از مردم  

می گیرد. حال برای برخی دینداران که از یک طرف مالیات های شرعی را می پردازند و  

آیا م به وجود آمده است که  این سوال  مالیات های حکومتی را،  ی توان  از یک طرف 

 گفت یک نوع از این مالیات ها از دیگری کفایت می کند؟ 

در این مقاله قصد داریم به بررسی مناسبات مالیات های عرفی و شرعی بپردازیم، بنابراین  

ابتدا به تعاریف مصطلح مالیاتی پرداخته و در ادامه نظام مالیاتی اسالم و نظام مالیاتی ایران  

ر پایان رابطۀ مالیات های حکومتی و شرعی و نظرات مراجع مورد بررسی قرار می گیرد و د 

 تقلید  در این مورد بیان خواهند شد.

 

 واژگان کلیدی 

 مالیات شرعی، مالیات حکومتی، خمس، زکات  

  

 
 (Aabolfazlkhakzadm@gmail.com)دانشجوی مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه مفید 1
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 مقدمه 

امروزه عمال اندیشۀ عدم مداخله دولت در اقتصاد، اندیشه ای مهجور و فراموش شده است.  

تاثیر عقاید لیبرال های اقتصادی، دولت ها به طور مستقیم در تا پیش از قرن بیستم، تحت  

و  داخلی  امنیت  و  نظام  حفظ  تنها  ها  دولت  وظیفۀ  و  نمی کردند  مداخله  اقتصادی  امور 

خارجی و تامین عدالت اجتماعی و آزادی های فردی بود. ولی شکست سیستم بازار آزاد 

اول قرن بیستم در کشور های غربی و  در تامین رفاه اقتصادی جامعه و تجربیات تلخ نیمۀ  

نظرات سوسیالیست ها و دانشمندان اقتصاد جدید مانند کینز این اندیشه را که دولت نباید 

 در امور اقتصادی دخالت کند اندک اندک از باورها زدود. 

باال   های  درآمد  از  و  است  اقتصاد  در حوزه  وسیع  اختیارات  دارای  دولت  نیز  اسالم  در 

 باشد. طبیعتا بحث از نظام مالی دولت در اسالم نیز اهمیت ویژه ای دارد. برخوردار می 

به اصالح   تغییر نگاه  با  با پیروزی انقالب اسالمی و تحقق حاکمیت نظام اسالمی، همراه 

امور حکومتی، این انتظار به حق به وجود آمد که اهداف و مبانی اسالمی باید در تمام زمینه 

اقتصادی تحقق یابند. این جریان اصالحی در ترمیم برخی    ها به خصوص در نظام سازی 

امور همچون بانکداری به دالیل خاص با سرعت و شتاب بیشتری انجام گرفت اما علی رغم 

سابقۀ باالی پرداختی های عبادی، تکلیفی و حکومتی همچون خمس و زکات در تاریخ  

نداد و هیچ نوع مالیاتی در این  اسالم این حساسیت که برای امور بانکی بود در مالیات رخ 

 سال ها مورد جرح و تعدیل قرار نگیرد. 
 

 تعریف اصطالحات

مالیات ها دریافت هایی است که دولت به دالیل و روش های گوناگون از مردم  :  مالیات

جمع آوری می کند. به سخن دیگر برداشت دولت از منابع بخش خصوصی بدون اینکه  

ه پرداخت کننده ایجاد کند مالیات نامیده می شود. مالیات  تعهدی از ناحیۀ دولت نسبت ب 

ها نوعی تحمیل و اجبار هستند که ممکن است پرداخت کنندگان تمایلی به پرداخت آن 

 ( 298،  1نداشته باشد)ماسگریو، 



 58دانش پژوهان/ شماره یی دانشجو ی مجله علم   87

 
 

تعریف دوم: مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک  

از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه های عمومی و از سکنۀ کشور موظف است  

حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت 

 (601، 1386بدهد)لنگرودی، 

برخی نویسندگان: مبالغی که دولت از درآمد و دارایی اشخاص) حقیقی یا حقوقی ( برای 

 (1394خود برداشت می کند.)مهندس و تقوی، تامین مالی انجام وظایف 

منظور مالیات هایی است که نسبت یا مقدار یا مورد وضع آن   مالیات های ثابت)اولی(:

ها و یا مجموع آن ها را شارع معرفی نموده باشد مثل خمس و زکات)پژوهشگاه حوزه و 

 (1388دانشگاه، 

حاکم مسلمانان بنابر مصلحت : آن دسته از دریافت هایی است که  مالیات های حکومتی

مسلمانان و کشور اسالمی در شرایط خاص به طور موقت وضع می نماید و یا نرخ مشخصی  

از جمله  نیز  مالیات  موارد یک  افزایش محدودۀ  است  می دهد. ممکن  قرار  ها  آن  برای 

 مالیات های متغیر محسوب شود. 

به طور مشخص    مالیات مستقیم: از برخی افراد می گیرد مالیات هایی است که دولت 

 مانند مالیات بر حقوق کارمندان

از    مالیات غیر مستقیم: به طور غیر مستقیم و مثال  بیشتر  دریافت هایی است که دولت 

 طریق افزایش قیمت کاال از مردم جمع آوری می کند.
 

 مالیاتی اسالم نظام 

حکومت اسالمی مانند هر حکومتی نیازمند منابع درآمدی برای مخارج و هزینه های خود  

است و مبتنی بر همین موضوع دارای نظام مالیه عمومی است که برخی آن را چنین تعریف  

نموده اند: مالیه عمومی اسالمی از مجموعۀ اصول و قواعد اقتصادی و مالیه عمومی تشکیل 

 صول را در قرآن و سنت آورده است. شده است که شارع آن ا
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  ر ـ یگد  یاـه  مکتب  با  مقایسهدر    سالمیا  دقتصاا  نگوناگوو   عمتنو  ربسیا  افهد ا  به  توجه  با

المی  ـس ا  یاـه تاـمالی  یناابرـبندارد،    زنیا  دخو  رجمخا  تأمین  جهت   مختلفی  هجووت به  ـلدو

 ردار برخو  خاصی  همیتاز ا  لتدو  رج مخا  مالی   تأمین  یها راه    ترین  مهم از    ی ـیک  انو ـه عنـب

اداره    حکومت   ای بر   لمتعا  ند اوز خدـنی  المی ـس ا  م اـنظ.در  تـسا  منبع   سالمی ا  حکومتو 

ا  ارقر  مالی هماـم  ابعـمن  ن ـ یا  که  ستداده  ا  شرعی  یها   تمالیا  نالی   تا   ستا  سالمیو 

  توسعه و    پیشرفتو    جامعهاداره    ف رـمص  هـ برا   آن  دمرـم آن از    ذ ـخا اـب  المیـسا  حکومت

را    سیاست  ع نودو    اـه   وترـث و  مدها درآ  دمجد  یع ز تو  ای بر  م سالا  .برساند  سالمی ا  رکشو

  ی شامل ـتکلیف  یاـه  سیاست  .تشویقی   ی ها  سیاستو  تکلیفی  یها  ست: سیاستا  هندیشید ا

  تلفاتی   ای بر   شرعی  ی ها جریمه مالی(  ی ها   ره کفا)،فطریه(  نبد   تکاز ل،ما  ت کاز  ،خمس

  ت ا ـمحرم  ی ـبرخ   باـتک و ار  ن مضارک رمبا  ه ماروزه    ردنخو   ،قسمو    ر نذ   شکستن  مانند

  ی ها رکاو  اخد در راه    الموا  دنکر  ف صر  بهرا    دممر  مسالا  ین ا   بر  وه عال.)  ج ـحدر    امرـحا

 ان مندزنیا  تأمین هیژ و به ،خیر

  ک ـ مال  هـ ب  ب اـالمیخطـسا  هـ جامعدر اداره    ت اـمالی  اترـثا  ره اـب دری)ع(  ـ عل  لمؤمنینامیرا

و   ددنگر  ار ستو ا  ن،سپاهیا  با  جز  دم مر  ر موا"  فرمایند   می   لبالغه ا  نهج در    مصر   ار فرماند   ترـشا

 تقویت   شمند  با  دجها  ایبرآن    با  که  دشو  نمی  منجاا  عیتر  تمالیاو    اجخر   هـ ب  زـج  اریدـپای

  ند زسا   فبرطررا    دخو  یها  یمند زنیاو    کنند  تکیهآن    به  خویشر وـم ا  حصالا  ایبرو    نددگر

  مگر   ماند   نمیای    گرسنهو    دفرمو   ر مقر  افقر  ،غنیاا المو در ا  ن،سبحا  ند اوخد که  ستیدر  به.

و خداوند در این مساله از اغنیاء پرسش خواهند نمود و یا فرمان    اند ـتمنوثر  منع  خاطر  به

می دهند خراج دیار مصر را جمع کند، با دشمنان نبرد کند کار مردم را اصالح و شهر هارا  

 (53نامۀ  آباد کند)نهج البالغه،

و   حکومتییمالیاتها ، جاجزیه، خر، لنفا، اتکا، زخمس شامل سالمیا لت دو مالی منابع

 مشابه  قعدر وا که ستا تکاو ز خمس نهاآمهم ترین و ملموس ترین  ؛مدهاستدرآ سایر

و    اجخر  مقتصدانه  سقیا  یکدر    گفت  باید  مالیات های ثابت با نرخ معین است. هرچند 

  مد و درآ  ست ا  ملی   اریحسابد  اولجد در    لتیدو  مالکیتاز    ناشی   مددرآ  شبیه  نیز  جزیه 
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ا  ناشی بر  حق  واگذاریاز    ناشی  ی مدهادرآ  مشابه  نیزو     لنفااز    یا و    دن معااز    داری بهره 

 می باشد. لتیدو مالکیتو  راتنحصااز ا  ناشی یمدها درآ

زکات و خمس  در اینجا به خاطر ضرورت بحث فقط در مورد درآمد های مالیاتی و صرف  

 و جزیه به دلیل شباهت به مالیات های عرفی بحث می کنیم.
 

 زکات

داللت بر رشد و نمو و زیاد شدن دارد. قرآن کریم در    <ز ک و    >زکات از ریشۀ لغوی

سورۀ انبیا به زکات اشاره   73- 72سورۀ مریم،  55سورۀ بقره،  43سورۀ مریم،  31آیات 

 کرده است. 

ین است که هر مسلمان متمکن الزم است به عنوان فریضۀ مالی  زکات مالیات منصوص و مع

و حق فقرا در اموال خویش بپردازد. در اصطالح شرع زکات صدقۀ خاصی است که اساسا  

 به وسیلۀ شرع اندازه اش مشخص شده است. 

چیز تعلق می گیرد که عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش،    9در فقه امامیه زکات به  

 گوسفند، گاو، شتر.طال، نقره، 

از  از اختیارات حکومتی است. وضع مالیات  امری متغیر و  فرق مالیات و زکات: مالیات 

اختیارات حاکم شرع است. او در هر زمانی می تواند برای هر چیزی بر طبق مصلحتی که  

ایجاب می کند مالیات وضع کند.این ربطی به زکات ندارد بنابراین نباید زکات و مالیات 

 ا هم مقایسه کرد.را ب

طبق گفتۀ تحریر الوسیله: هرچند زکات یکی از راه های تامین منابع مالی حکومت اسالمی 

به صورت   بلکه  ایران توسط دولت جمع آوری نمی شود  است اما در شرایط کنونی در 

مردمی هر کسی می تواند زکات خویش را در یکی از موارد هشتگانه آن که در توضیح 

     راجع ذکر شده مصرف نماید.المسائل همۀ م
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در سال های اخیر مدیریت کمیته امداد امام خمینی و تبلیغ روحانیت در سطوح مختلف 

جامعه تاثیر قابل مالحظه ای در جمع آوری زکات داشته و ضمن اینکه در حوزه مصارف 

 نیز با ویژگی هایی روبرو هستیم.

 

  نقاط قوت سیستم زکات:

 داشتن سیستم مدیریت یکپارچه در جمع آوری ومصارف زکات  .1

 وجود نظام تشویقی مناسب برای پرداخت زکات به صورت منطقه ای  .2

 در اختیار داشتن آمار پرداخت زکات  .3

 رشد درآمد های حاصل از پرداخت زکات  .4

 

 نقاط ضعف سیستم زکات: 

ناچیز است یعنی  علی رغم رشد پرداخت زکات حجم درآمد های زکات بسیار   .1

 برای این اهدافی که برای زکات داریم این مقدار ناچیز است

سیستم مصارف زکات در بسیاری از مواقع با سایر سیستم های تامین اجتماعی و   .2

حمایتی در جامعه هم پوشانی دارد یعنی این امکان وجود دارد که خانواده هایی  

 قرار بگیرند.به صورت همزمان از چند سیستم حمایتی تحت پوشش 

 

 خمس:

مالیه عمومی اسالمی محسوب می شود. خمس   نظام  خمس در کنار زکات رکن اصلی 

عبارت است از یک پنجم اموال زاید بر احتیاج ساالنه شخص. خمس گرچه مصرف ویژه  

ای دارد ولی بخشی ازآن سهم امام علیه السالم است. کتاب مسلمانان قران کریم تنها یک  

 سوره انفال به خمس اشاره کرده است. 41آیۀ  مرتبه و آن هم در

خمس در هفت چیز واجب است: غنایم دارالحرب، معادن، گنج، غوص یا آنچه از دریا 

صید می شود، سود حاصل از تجارت و کشاورزی و صنایع و هر نوع کسب حالل، مال 

 حالل مخلوط به حرام، زمینی که ذمی از مسلمان می خرد. 



 58دانش پژوهان/ شماره یی دانشجو ی مجله علم   91

 
 

 

 :نقاط قوت سیستم خمس

 عدم وابستگی علما، روحانیون، مراجع و حوزه های علمیه به درآمد های دولتی  .1

 مدیریت مراجع تقلید که از افراد مورد اعتماد هستند  .2

 باال بودن سطح فرهنگی و اجتماعی پرداخت کنندگان زکات .3

 گسترش و تقویت علوم دینی  .4

 کمک به دولت در اجرای پروژه های اقتصادی و فرهنگی  .5

 نقاط ضعف سیستم خمس:  

 در اختیار نبودن آمار پرداخت خمس و عدم امکان تحلیل وضعیت موجود  .1

 ناکافی بودن مقدار درآمد حاصل از درآمد خمس برای مصارف مورد نظر  .2

 نبودن سیستم اطالعاتی یکپارچه در دریافت خمس   .3

 ضعف فرهنگ سازی و ایجاد نظام تشویقی در پرداخت خمس .4

 

 مالیات های عرفی 

 سیر تحول نظام مالیاتی ایران:

  ی ـ ح اطر  اـب دـ مدرآ د دـمج  عـی زتو در  ها  تمالیا نقش دی،میال دهفتاو   شصت یها  هه در د

اتی  ـمالی  یا ـه  ماـنظ  دگیـپیچیو    تـیاف  یشازـفا   دمتعد  یها  خنرو    یتصاعد  یها  تمالیا

  یت اد ـهدر    یر ـگی  چشم   نقش  ها  تمالیا  ،سالمیا  ب نقالا  وزی دچار اصالحاتی شد. قبل پیر

 ت ـقیم  یش افز و ا  نفتی  عظیم   خایرذ  دجو. وشتنداند   رکشو   دیقتصاا یا ـه تـفعالی  یمـتنظو  

 نفت  درات صااز    ناشی ارزی    یمدها درآ  یش ا فزا  موجب  50دهه  در    ه ژـی و  ه ـبآن    انی ـجه

  ر طو   به  یطا شر  بنقالاز ا  پس  ما. ادبو  هشد  مالیاتی  یمدهادرآ  تـهمیا  به  توجه  کاهشو  

و    ساخت   ارشورا د  نفت  ورصدو    اج ستخرا  ان، یرا  به  جنگ  لـتحمی  ،دـ ش  نوـگرگد  کامل

  جهانی   یها  قیمت  کاهش.  دکر  مشکل  پیشاز    بیشآن را    وشفر  نیز  انیر ا  دیقتصاا  تحریم

  بر   وهعال  لتارزی دو  یمدهادرآ   ،نتیجهداد. در    کاهشرا    ی ـنفت  دراتاـص   دـمدرآ  تـنف
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 به را    ها   تمالیا  به  بیشتر  دعتماو ا   توجه  مینهز  یط انشرـ یا   وزر ـب .  دـش  نیز  تثبا  بی  ،کاهش

 ت پدید آورد.ـلدو ایبر ئمیدا مددرآ یک  رتصو

  ه ـ ب  هـ ک  دـمآ  دـ پدی  رنتظا ا  ینا   ،حکومت  تغیرو    سالمیا  بنقال ا  وزیپیر  با  نکهآ  بر  وهعال

 د اـبع در ا  ه ـ جملاز    ،المیـسا  یا ـه   زه و ـمو آ  اف دـ ها  ،شنرو  یها   برنامه   ای جر ا  با و    یج رتد

  م ا ـنظ یک سمت به مالیاتی منظادر  تصالحاا لتحو سیر نیز انیر. در ا یابد تحقق دیقتصاا

از سال   ا  بر  تمالیا  الیحه  ئهارا  با  1366مطلوب    سالمی ا  رایشو   مجلس  به   ودهفزارزش 

 شد. زا ـغآ

  ای ر ـب  ب ـمناس  اییـفضآوردن    همآفر   ایبر  ،الیحه  ین ا   سیربر   نماند  ت مسکو  با  لیکن

مستقیم)مالیات بر سود شرکت ها ( که    یها  تمالیا  نقانو  وده،فزارزش ا  بر  تمالیا  ایجرا

درصد از    25از نرخ مالیاتی تصاعدی برخوردار بود به صورت تناسبی ) معادل نرخ ثابت  

 به اجرا گذاشته شده است.  1381تصویب و از سال  1380سود ( در سال 

مهم ترین منبع تامین مالی دولت ها درآمد های مالیاتی در اقتصاد اکثر کشور های جهان  

هستند.روش های دیگری نیز جهت تامین مالی هزینه های دولت وجود دارد. که در این 

رابطه می توان به روش هایی همچون: استقراض داخلی و خارجی، چاپ یا انتشار پول و 

د شده  فروش و یا واگذاری بخشی از منابع ملی اشاره نمود. هرچند هریک از روش های یا

قرار   استفاده  مورد  بودجۀ دولت  در  مالی  منبع  عنوان یک  به  تواند در شرایط خاص  می 

گیرد، لیکن با توجه به مشکالت و آثار منفی و گوناگون آن ها بر اقتصاد، هیچ یک از این  

 روش ها به طور مستمر قابل استفاده نیست. 
 

 مقایسه مالیات های اسالمی و مالیات های متعارف

 میزان و نرخ مالیاتی:از نظر 

مالیات مقطوع مانند زکات فطره که هر شخص واجد شرایط باید آن را بپردازد. همچنین   _

 بعضی از موارد جزیه و خراج از مالیات های مقطوع محسوب می شود.

مالیات تناسبی یعنی مالیات هایی که بر اساس نسبت معینی باید پرداخت شوند و کم و   _

 لیات در کاهش یا افزایش نرخ اثری ندارد مانند خمسزیاد شدن متعلق ما
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 مالیات تصاعدی: هیچ یک از مالیات های اسالمی به صورت تصاعدی نیست. _

مالیات تنازلی یعنی مالیات با درآمد رابطه عکس دارد. این نوع از مالیات فقط در زکات    _

 حیوانات در بعضی نصاب ها متصور است. 

 

 از جهت مبنای مالیاتی:

 الیات بر درآمد مانند زکات جو و گندم و خرما و کشمش م

 مالیات بر ثروت مانند زکات طال و نقره  

 مالیات بر پس انداز مثل خمس  

 مالیات بر استفاده از منابع طبیعی مانند خمس معادن و زکات شتر و گاو و گوسفند

 مالیات سرانه مثل زکات فطره 

را مصرف می کند که خارج از نیاز های    مالیات بر مصرف: در صورتی که فرد کاالیی 

 واقعی اوست باید خمس آن را بپردازد. 

  

 مناسبات مالیات های عرفی و شرعی :  

در وضعیت کنونی مالیات شرعی مثل خمس و زکات جداگانه از مالیات حکومتی اخذ می  

برخالف شود. این دو نظام تفاوت هایی دارند: مالیات شرعی ضمانت اجرای معنوی دارد  

مالیات های حکومتی که الزامی بیرونی و عینی دارد. همچنین خمس و زکات واجبی عبادی  

هستند و مشروط به نیت و قصد قربت برخالف مالیات حکومتی.عالوه بر این نرخ مالیاتی  

 و موارد مصرف خمس و زکات مشخص است برخالف مالیات حکومتی.

ه عنوان خمس و زکات به مراجع تقلید خود  در حال حاضر مردم از یک سو وجوهاتی را ب

می پردازند که این وجوهات در مواردی که شرع مقدس اسالم مقرر داشته است صرف  

 می گردد.

اما از سوی دیگر دولت نیز برای تامین مخارج خود، از جمله ایجاد امکانات و تسهیالت  

ن مالیات از راه های مختلف  عمومی، رفع فقر و رسیگی به مستمندان و.... مبالغی را به عنوا

 از مردم دریافت می کند.بدین ترتیب مردم دو  نوع پرداخت انجام می دهند.
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از آن جا که دولت، دولت اسالمی است و وجوه شرعی نیز باید پرداخت شود، اکنون مردم 

در وضعیت جدیدی قرار گرفته اند که تا پیش از تشکیل جمهوری اسالمی بی سابقه بوده  

ه همین جهت منشا پرسش ها و ابهاماتی در این زمین شده است. نکته مهم تر این است و ب

 است که بین فقها و مراجع تقلید نیز هم در این مورد اختالف نظر وجود دارد.

اختالف فتواهای مراجع معظم تقلید در این مورد باعث شده است که افراد متدین یکسان  

ز فتواها که مالیات حکومتی را شرعی نمی دانند تا عمل نکنند. برخی به استناد آن دسته ا 

جایی که بتوانند فرار مالیاتی انجام می دهند و برخی دیگر با تکیه بر فتواهایی که پرداخت  

هریک را به جای دیگری جایز می دانند به طور معمول فقط مالیات پرداخت می کنند و 

ه مالیات حکومتی اجباری است  وجوه شرعی را نمی پردازند. دلیل این کار این است ک

 ولی پرداخت خمس و زکات اجباری نیست.

دستۀ سوم از افراد متدین کسانی هستند که بر طبق فتوای مرجع تقلید خود وجوه شرعی و 

مالیات حکومتی را جداگانه پرداخت می کنند. پس روشن است که با وجود چنین شرایطی  

نظام مالیاتی امید چندانی نمی توان داشت جز  به لحاظ عملی، به عملکرد صحیح و سالم  

 این که هرچه زودتر این نابسامانی برطرف شود. 

 در این جا قصد داریم نظر دو تن از متفکرین این بحث را بیان کنیم: 

 

 رابطۀ خمس و زکات و مالیات های حکومتی از دیدگاه محمد مؤمن:

نی که از آیات و روایات  بر اساس دلیل های فراوا  مشروعیت مالیات های حکومتی:

استفاده می شود، زیربنای مشروعیت حکومت در اسالم برای حاکم، والیت است. اعمال 

این والیت در زمان معصومان با پیامبر اکرم و پس از ایشان با ائمه اطهار و در زمان غیبت 

 با فقیه جامع الشرایط است.

 سه بخش خالصه کرد: حوزه اختیارات ولی فقیه: امور جامعه را می توان در
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: منظور اموری است که به جامعه و مصالح عمومی مردم بازگشت دارد. امور اجتماعی

ادارۀ چنین اموری با ولی فقیه است. در واقع ولی و سرپرست در این امور به جای مردم  

 تصمیم می گیرد و اختیار او مقدم است. 

رتباط پیدا نکند از تحت والیت  این امور تا زمانی که به مصالح جامعه ا   امور شخصی:

ولی امر خارج است اما اگر با مصالح جامعه و امت اسالمی گره بخورد، حوزۀ اختیارات  

 ولی امر نیز شامل آن خواهد شد.

: در مورد احکام الهی که در کتاب و سنت بیان شده است حق دخالت و  احکام شرعی

 ه نشده است.اهمال و عمل نکردن به آن ها برای هیچ کس قرار داد 

: با دقت در ادلۀ شرعی موجود) آیات و روایات و اجماع فلسفۀ تشریع خمس و زکات

( مالحظه می شود که اسالم مواردی به عنوان منبع درآمد برای حکومت در نظر گرفته  

 است که عبارت است از خمس و زکات و انفال.

ی که در هریک از این این ها سرمایه هایی است که خداوند متعال با مختصر خصوصیات

 موارد وجود دارد برای تامین امکانات مورد نیاز دولت اسالمی وضع فرموده است 

بیان شد که خداوند متعال برخی اموال را که با    فلسفۀ تشریع مالیات های حکومتی:

خصوصیت های مختلف در کتب فقهی آمده برای ادارۀ امور جامعه قرار داده است و ولی  

نیز که مس با  امر  را  باید کشور اسالمی  امور بوده و حق والیت و زعامت دارد  ادارۀ  ئول 

استفاده از این اموالی که در اختیار اوست اداره کند. حال اگر این اموال به هر دلیل برای 

ادارۀ جامعه کافی نبود و ولی امر تشخیص داد، مردم عالوه بر خمس و زکات باید مبالغ 

اندازه که مصلحت دیگری نیز بپردازند تا او   بتواند کشور را به خوبی اداره کند و به هر 

 بداند مردم را به پرداخت مالیات وا می دارد.

بنابراین مشروعیت مالیات حکومتی بر اساس حق والیتی است که از طرف خداوند برای  

از ولی امر نسبت به جامعه و کشور قرار داده است. البته در این مورد دلیل خاصی که بتوان  

آن استفاده عموم کرد در اختیار نیست اما در بعضی از روایات در باب مالیات بستن امام  

 علی ) ع ( به برخی احشام و حیوانات که زکات دادن بر آن واجب نیست وجود دارد. 
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گاهی بیان می شود که زکات به موارد نه گانه محدود نیست و از این راه سعی شده است 

دید از طریق تعمیم و گسترش موارد و موضوعات زکات به اثبات مشروعیت مالیات های ج 

برسد.اما باید توجه داشت که اوال هیچ فقیهی چنین ادعایی نداشته و  صرف احتمال است،  

ثانیا بر فرض قبول امکان اثبات آن بنابر ادله و روایات وجود ندارد.بنابراین مالک در تشریع  

است و چنین مصلحتی را ولی امر تشخیص می  مالیات های حکومتی مصلحت مسلمانان  

دهد و به همین لحاظ دایرۀ چنین مالیات هایی وسیع تر از فلسفۀ تشریع خمس و زکات  

 است.

 

 فلسفۀ تشریع مالیات های حکومتی در رابطه با فلسفۀ تشریع خمس و زکات: 

متعال این هارا  دقت در آیات وروایات خمس وزکات بیانگر این واقعیت است که خداوند  

به سهم خود  از سادات ودیگران که  اعم  ادارۀ حکومت اسالمی وتامین مستمندان  برای 

بخشی از هزینه های دولت اسالمی است قرار داده است اما درباره مالیات های حکومتی  

پیش تر بیان شد که یکی از علت های وضع آن تامین نیازهای مالی حکومت است واگر  

امر می  سایر منابع درآم نباشد ولی  ادارۀ جامعۀ اسالمی کافی  د )خمس و زکات ( برای 

 تواند براساس اختیارات که بنابر والیت خود دارد مالیات الزم را جعل  کند.

دربارۀ خمس و زکات در ادلۀ شرعی مالک های مشخصی    ساختار مالیات حکومتی:

نشأیی که ولی امر را مکلف  از جهت مقدار و موضوع بیان شده است ولی در مورد مالیات، م

به جعل مالیات می کند متفاوت است. چنانکه در فلسفۀ تشریع گفته شد، ممکن است این  

جعل مالیات برای تامین هزینه های دولت و یا متعادل کردن درآمد های افراد و یا برخی از  

این صورت مالک، در گرفتن مالیات آن مصلحتی  باشد، که در  اقتصادی  سیاست های 

از   اعم  مالیات  این  توان گفت: موضوع  بنابرین می  امر تشخیص می دهد.  است که ولی 

موارد، مقدار و نرخ آن و همچنین نحوۀ گرفتن آن) مستقیم یا غیر مستقیم ( همه بستگی به  

 همان مصلحت دارد.
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آیا می توان مبلغ خمس    جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات های حکومتی:

مقدار مالیات او و بالعکس کم کرد؟ به سخن دیگر آیا مالیات های  و زکات شخص را از  

 حکومتی و خمس و زکات جایگزین هم واقع می شود؟ 

طرح این مساله از این جا شکل می گیرد که برخی از افراد  متدین، که حکومت را هم 

ان قبول دارند سه گونه مالیات را می پردازند: زکات هنگام برداشت محصول، خمس در پای

سال مالی و مالیات در موعد پرداخت آن اما افراد غیر معتقد اگر مبلغی هم بدهند آن مالیاتی 

است که دولت به اجبار از آنان دریافت می کند که گاهی با انواع شگرد ها از پرداخت آن 

هم شانه خالی می کنند.نتیجۀ این کار آن است که توزیع درآمد جامعه به نفع غیر متدینین  

از مطالب گذشته معلوم می شود که هریک از خمس و وزکات و مالیات  بهم   میخورد. 

 برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند.

البته ولی امر می تواند به منظور رعایت حال افراد کم درآمد، یا برای مصالح حکومتی که  

دازد از پرداخت درصدی از  خود عهده دار آن است بگوید هرکسی تا فالن قدر خمس بپر

مالیات و یا کل آن معاف است و یا هرکس زکات یا خمسش به دولت بپردازد با فرض  

این که هرکس می تواند وجوه شرعی را در مصرف مورد نظر خود صرف کند از تخفیف  

مالیاتی برخوردار می شود، در غیر این صورت هیچ کدام از وجوه شرعی و مالیات جای  

ی گیرند اما مساله بهم خوردن توزیع عادالنۀ درآمد، این مطلب ممکن است  دیگری را نم

در یک شرایط نا سالم و فاسد، پیش آید اما حقیقت این است که ولی امر می تواند مردم 

را به پرداخت زکات وادار کند و اگر کسی از پرداختن آن سرباز زند، با اعمال قدرت از 

رفتار با مردم، رفتار از روی مروت و اخالق است، امام  او بگیرد. در حکومت اسالمی اصل  

 اگر کسی هوای تخلف را در سر داشت با او برخورد می شود. 

 

 رابطۀ مالیات حکومتی با خمس و زکات از دیدگاه محمد هادی معرفت:  

مالیات در هر نظام حکومتی نقش اول و اساسی را ایفا می کند و به طور کلی حکومت بر  

 در به حرکت و ادامۀ حیات می باشد از این رو گفته اند: قوام الدوله بالمالبال ثروت قا
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اختیار  بعد اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و... در  تا بودجۀ الزم را برای  باید بکوشد  دولت 

داشته باشد. تامین این بودجه راه برد ها و راه کار های مشروع دارد که حکومت های عادل 

 ۀ مورد نظر خود را تامین کنند.باید از همان مسیر بودج 

ثروت های طبیعی که بیش تر آن از انفال محسوب می شود و نیز ثروت های اکتسابی که  

از راه سرمایه گذاری دولت در تجارت، صنعت و کشت در سطح گسترده به دست می  

فتوح آید و نیز خراج و مقاسمه که از طریق قرارداد با کشاورزان بر روی زمین های انفال و م

العنوه تحصیل می گردد و افزون بر آن، بخشی از پرداخت زکات ها که با عنوان فی سبیل 

 اهلل مطرح است، در رابطه با تامین همین بودجه مورد نیاز حکومتی است. 

مالیات در راستای تامین بودجه الزم برای رفع نیاز های حکومتی قرار دارد و بنابر برداشت 

ائمه اطهار وضع مالیات از جانب دولت و وجوب پرداخت آن از   ما از قرآن کریم و سیرۀ 

جانب ملت، یک حکم اولی اسالمی محسوب می شود و این ورای پرداخت وجوبی زکات 

 و خمس و سایر وجوه شرعی، یک واجب شرعی و مستقل به حساب می آید. 

در اسالم برای نخستین بار مالیات در مورد جهاد تشریع شد تا مردم بودجۀ جنگ را به طور  

  و انفقو فی سبیل اهلل و ال تلقو بایدیکم الی التهلکه کامل تامین کنند. در آیۀ کریمه:  

به همین جهت اشارت دارد. تفسیر سبیل اهلل به جهاد از باب تفسیر تطبیقی است و گرنه  

ندارد و مقصود اصل نظام اسالمی حاکم است. امروزه که تثبیت پایه های    اختصاصی به آن

نظام اسالمی، بر فراهم شدم امکانات الزم در تمامی زمینه ها ضرورت دارد، تامین بودجۀ  

الزم در سطحی گسترده تر مورد نیاز است که در صورت کمبود دیگر منابع تامین بودجه  

 د و این یک واجب شرعی است. مردم باید این کمبود را جبران کنن

بدین سان تفاوت مالیات و دیگر واجبات مالی ) که مقدار و نصاب و شرایط وجوب آن 

در متن دلیل مشخص شده است( در این است که اصل لزوم پرداخت، اندازه و موارد آن 

  به مقدار نیاز دولت بستگی دارد و از این رو دربارۀ فریضۀ مالیات، در آیات قرآن کریم 

تنها به اصل تکلیف تصریح شده است و از شرایط و موارد دیگر سخنی به میان نیامده است 

 و دولت اسالمی بر حسب نیاز آن را مشخص می کند. 
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امیرالؤمنین علی ) ع ( باشد.  شاید نخستین کسی که در اسالم مالیات مستقیم وضع نمود 

ن علی الخیل العتاق وضع امیرالمؤمنیکلینی به سندی صحیح روایت کرده است:  

، بر هر اسب الراعیه فی کل فرس فی عام دینارین و جعل علی البراذین دینارا

سواری بیابان چر در سال دو دینار و اسب بارکش یک دینار وضع نمود)شیخ حر عاملی،  

 (16، باب 6

از آنچه گفته شد به دست می آید که مالیات خود یک واجب و فریضه است و امتثالی جدا  

 رد و تداخل در امتثال هردو مخالف قواعد اصولی است. دا

 

 فتاوای مراجع تقلید معاصر پیرامون خمس، زکات و مالیات حکومتی:

 گرفتن مالیات توسط دولت: .1

فقها از جانب خدا منصوب اند. اگر توانستند باید مالیات،خمس،زکات و خراج را بگیرند   _

 کتاب والیت فقیه و در مصالح مسلمین صرف کنند: امام خمینی در

اگر ادارۀ کشور مالیات و درآمد الزم دارد اسالم مقرر داشته است: امام خمینی در کتاب    _

 والیت فقیه 

پرداخت مالیات هایی که توسط حکومت جمهوری اسالمی بر اساس قانون وضع شده    _

است بر کسانی که شامل قانون می شوند واجب است اما خمس محسوب نمی شوند و از 

 کفایت نمی کند: آیت اهلل خامنه ای در استفتائات آن

دولت اسالمی می تواند چنین مالیات هایی را وضع و اخذ کند و در فرض قانون شدن   _

توسط حکومت اسالمی الزم است رعایت شود و نپرداختن آن جایز نیست: آیت اهلل فاضل  

 لنکرانی

مالیات، عوارض،  _ از زیر مواردی مثل  رانندگی    شانه خالی کردن  مقررات راهنمایی و 

 شرعا اشکال دارد:آیت اهلل مکارم شیرازی در مجموعه استفتائات جدید 

گرفتن مالیات برای دولت جایز نیست مگر با امر فقیه جامع الشرایطی که مورد قبول عامه    _

 است و در فرض مذکور تخلف ازآن جایز نیست: آیت اهلل سیستانی
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برای دولت جایز است و تخلف از آن جایز نیست: آیت اهلل موسوی  گرفتن مالیات اصوال    _

 اردبیلی 

چنانچه مطالب به دستور ولی امر برگردد جایز است و در این صورت اطاعت واجب و   _

 سرپیچی و صحنه سازی جایز نیست: آیت اهلل سید کاظم حائری 

ب احترام عمل و  تشریع مالیات و گرفتن آن از باب مقدمه واجب، واجب است و از با   _

 شبه معاوضه و عقود و شروط جایز است: آیت اهلل صانعی 

 کفایت کردن یکی از دیگری و کم کردن مقدار آن:   .2

 مالیات بابت خمس محسوب نمی شود: امام خمینی  _

مالیاتی که دولت از اشخاص می گیرد به حساب شرعی منظور نمی شود ولی خمس این   _

 اهلل گلپایگانی در مجمع المسائل   مبلغ بر ذمۀ او نمی باشد: آیت

پرداخت مالیات هایی که توسط حکومت بر طبق قانون وضع می شود از سهم مبارکین    _

 ) سهم امام و سهم سید ( محسوب نمی شود: آیت اهلل خامنه ای  

 کم کردن مبلغ وجوهات از مالیات و بالعکس جایز نیست: آیت اهلل سیستانی   _

محسوب می شوند که هریک مصرف مخصوص و مشخص دارد دو نوع مالیات مستقل    _

لکن پرداخت مالیات سالیانه جز مؤونه محسوب می شود که طبعا بعد از کسر آن مقدار  

 خمس کمتر می شود: آیت اهلل فاضل لنکرانی 

مالیات مانند سایر هزینه های کسب و کار است و جای وجوه شرعیه را نمی گیرد: آیت    _

 اهلل مکارم شیرازی 

اگر   _ را  پردازند، خمس آن  مالیاتی که می  از خمس و زکات کم شود حتی آن  نباید 

 واجب شده باشد باید بپردازند: آیت اهلل موسوی اردبیلی 

 مالیات جز مؤونه است لذا به جای خمس محسوب نمی شود: آیت اهلل صانعی  _

 

  



 58دانش پژوهان/ شماره یی دانشجو ی مجله علم   101

 
 

 نتیجه گیری: 

های   مالیات  آید،  می  دست  به  شد  گفته  آنچه  از  از  جدا  ماهیت  دو  شرعی  و  حکومتی 

یکدیگر هستند و دو مبنای جدا و مستقل از یکدیگر دارند. با این حال ولی امر با توجه به 

 مصالح می تواند تخفیف هایی در این باب قائل شود که این به معنای کفایت کردن نیست.

ت است به این  از طرف دیگر فلسفۀ تشریع مالیات های حکومتی و شرعی با یکدیگر متفاو

بیان که فلسفۀ تشریع مالیات های شرعی برای ادارۀ حکومت اسالمی و تامین مستمندان اعم  

از سادات و دیگران است در حالی که فلسفۀ تشریع مالیات های حکومتی نیاز های مالی  

 حکومت است بنابراین نمی توان گفت پرداخت یکی از دیگری کفایت می کند. 

      

منابع  فهرست  

 کتاب ها         

احمد) .1 سید  نژاد،  و  1398حبیب  حوزه  پژوهشگاه  قم،  عمومی،  مالیه  حقوق   ،)

 دانشگاه، چاپ دوم 

جعفر) .2 محمد  لنگرودی،  انتشارات  1394جعفری  تهران،  ترمینولوژی حقوق،   ،)

 گنج دانش، اول 

اندیشۀ  1379یوسفی، احمد علی) .3 (، نظام مالی اسالم، قم، پژوهشگاه فرهنگ و 

 اسالمی، اول 

( ، مجموعه مقاالت دومین همایش سیاست های مالی و  1388آقایی، اهلل محمد) .4

 مالیاتی ایران، تهران، روناس، چاپ اول 

 (، مالیه عمومی،تهران، ابن سینا، چاپ اول1372پیرنیا، حسین) .5

 ( مالیه عمومی، تهران، نشر میزان، دوم1398موسی زاده، رضا)  .6

الو .7 سیله، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار  موسوی خمینی، سید روح اهلل، تحریر 

 امام خمینی، اول 

 (، مجمع المسائل، قم، دارالقرآن کریم، چاپ دوم 1382گلپایگانی، محمدرضا) .8
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( اجوبه االستفتائات، تهران، شرکت چاپ و  1399حسینی خامنه ای، سید علی،) .9

 نشر بین الملل، چاپ هفتاد و سوم

علی العروه الوثقی، قم، مدرسه امام  ق(  تعلیقات    1428مکارم شیرازی، ناصر،) .10

 علی ابن ابی طالب، چاپ اول 

 (، مجمع االستفتائات، قم، میثم تمار، نوبت اول 1383صانعی، یوسف،) .11

ق( منهاج الصالحین، مکتب آیت اهلل    1415آیت اهلل سید علی حسینی سیستانی،) .12

 13سیستانی، چاپ 

 مقاالت: 

سید   .1 های  1390ضیاءالدین)کیاءالحسنی،  مالیات  سازی  پیاده  »مالحظات   ،)

 اسالمی« فصلنامه پژوهش نامه مالیات، سال نوزدهم، شماره یازده 

عبدالمحمد) .2 و  احمد  کاشیان،  و  و  1394شعبانی  کار خمس  و  طراحی ساز   «،)

زکات بر نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن « مطالعات اقتصاد اسالمی،  

 95ف شماره دو، بهار و تابستان سال هشتم

( » مالیات های اسالمی و جایگاه آن  1394خزائی ، زینب و مرجان یزدان پور) .3

 94، خرداد و تیر 4و   3، شماره 15در تامین منابع مالی« مجله اقتصادی، سال 
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 ایران  قوانین شروط ضمن عقد نکاح در امکان کاربرد بررسی

 1پورباورصادفاطمه امیدیان 

 چکیده

با با توجه به پیشرفت زنان در عرصه های متعدد و حضور فعال بخش کثیری از آنان در جامعه و  

شایسته است برای جلوگیری از پایمال شدن    امروز با آنها روبرو هستند،  تی که زنانِشکال متوجه به  

زوجین با آگاهی بیشتری نسبت به عقد    حقوق و کمتر شدن مسائل و مشکالت آن ها در آینده،

 .اقدام به تشکیل خانواده و انعقاد عقد نمایند ،ناشی از آننکاح و پیامدهای حقوقی 

نکاح، به    گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل  است.  ها برای ایجاد آثار حقوقیتوافق اراده ،عقد

رفین قرارداد اجازه داده است تا  قانونگذار به طاما   وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛  

. شرط مربوط به  امری نباشد، شرط یا شروطی را در ضمن عقد بپذیرند  حدی که مخالف قوانین 

عقد نکاح می تواند به عنوان راهکاری در ضمن همین عقد و یا در ضمن عقد الزم دیگر، قبل و  

،در راستای  نامهدر نکاح  ضمن عقد  درج شروطیا بعد از نکاح مطابق توافق طرفین درج گردد.  

و رعایت پیش بینی های الزم برای پیشگیری از مشکالت    خانواده  حمایت از زن و حفظ موجودیت

 آتی اهمیت دارد. 

در این مقاله،  ؟سوال این است که زنان با چه شروطی می توانند ازدواج نسبتا برابری داشته باشند

سعی شده    آن،  حقوقی و قانونی   نکاح و پیامدهایباتوجه به مطالعات انجام شده در زمینه ی عقد  

و مورد نیاز زنان که قابل دریافت در ضمن عقد نکاح و یا عقد الزم    مهماست تا برخی حقوق  

. این حقوق شامل حق تعیین مسکن، شرط دیگر می باشند، معرفی و به اختصار توضیح داده شوند

رط تنصیف اموال و شرط وکالت در  وکالت در طالق، حق حضانت، حق اشتغال، حق تحصیل، ش

 صدور جواز خروج از کشور)سفر( می باشند.

 

 واژگان کلیدی 

 ، شرط ضمن عقداشتغال نکاح، طالق،

 
 ( Fatemehomidianpbv@gmail.com) لتحصیل کارشناسی حقوق دانشگاه مفید، قم، ایرانفارغ ا 1
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 مقدمه 

یکی از مسائل و دغدغه های بحث برانگیز و پر چالش  قشر عمده ای از زنان و  امروزه  

به یکی از  . می توان گفت این مسئله  می باشدشان  ایجاد توازن و برابری در حقوق  مردان،

نگرانی های اساسی در جوامع بشری تبدیل شده و تاکنون تالش های بسیاری در جهت نیل  

در ایران نیز اقشار بسیاری اعم از برخی حقوقدانان، کنشگران    شده است.انجام  به این هدف  

ل ناشی از نابرابری در  اجتماعی، دانشجویان، اساتید، جامعه شناسان و غیره، برای رفع مسائ

به منظور کاهش مشکالت،در تالش هستند. از حقوق زن و مرد و آگاه سازی   با   برخی 

نیازها    توجه به تغییر جوامع و پیشرفت زنان و حضور پررنگ آنان در عرصه های مختلف،

 و مشکالت متعددی نیز برای بخش عمده ای از آنان ایجاد شده است. 

مشاهده شده  تاکنون  همانطور که در طی سالیان  ،  ن در تاریخ ایرانتوجه به تحوالت قوانی  با

الجرم قوانین و الگوهای بسیاری    به مرور زمان و با تغییر الگوهای فرهنگی جوامع،  است

توجه به پرونده های    توجه به آسیب های فراوان زنان و با  دستخوش تغییرات خواهند شد.با

  ت که زنان و مردان پیش از ازدواج از حقوق خود شایسته اس  متعدد دادگاه های خانواده،

در ضمن عقد  تنظیم شروطی  براساس شرایط خود نسبت به  درصورت توافق،  و  ده  آگاه ش

سعی کرده ام  ،   زنانبا توجه به عمده ترین نیاز ها و نگرانی های امروزِ  نکاح توافق نمایند.

اصلی که شامل حق تحصیل،حق اشتغال، شرط    از شروطدر رابطه با برخی    تا در این مقاله

وکالت در طالق،حق حضانت،حق خروج از کشور،شرط تنصیف و تقسیم اموال،حق تعیین  

انتقال این حقوق و چگونگی  همچنین  و    هستندمسکن   با قابلیت یا عدم قابلیت  در رابطه 

کفایتِ عدم  صورت  در  عقد،  انتقال  ضمن  در  توافق  و  ب  امضا  توضیح  اختصار  دهم. به 

می توانند شروطی را    همانطور که گفته شد، افراد براساس شرایط و نیازهای خاص خود،

در ضمن عقد تنظیم نمایند. بنابراین بهتر است طرفین پیش از انعقاد عقد نکاح و با توجه به  

شرایط منحصر بفرد خود، عالوه بر مطالعه و کسب آگاهی حقوقی در این زمینه، با یک  

 نیز مشورت نمایند. وکیل خانواده 

 



 58دانش پژوهان/ شماره یی دانشجو ی مجله علم   105

 
 

 نکاح و آثار آن بر حقوق زن 

 معنای لغوی نکاح 

  ل مقاب ل و  درتقابی »غت به معنار لد شد.با  می «  ینکح « و »نکح »  ریشه  ازو  ی  ثالث   نکاح مصدر

. در فرهنگ فارسی عمید به عقد زناشویی بستن، عقد ازدواج  باشد« می  یکدیگر قرار گرفته

 است.و زناشویی کردن معنا شده  

 

 معنای اصطالحی و حقوقی نکاح 

قانون مدنی تعریفی از نکاح ارائه نکرده است. برخی از حقوقدانان نکاح را اینگونه تعریف  

کرده اند: عقد نکاح عقدی است که طرفین آن برای رسمیت بخشیدن به اراده و توافق خود  

تا بتوانند از این طریق    بر تمام آنچه زندگی مشترک بر آن ها بار می کند، انتخاب کرده اند

 .( 1396قالب و جامه ای رسمی به توافق خود بپوشانند.)اسکندری،

به مطابق تعریف آقای دکتر کاتوزیان:   به موجب آن، زن و مرد  نکاح، عقدی است که 

، ص ۱۳۸۴)کاتوزیان ،  منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می شوند.

ایران، یک عقد مدنی به شمار می رود و چون عقد است،  نکاح در حقوق موضوعه    (۳۵

باید شرایط اساسی سایر عقود را دارا باشد و با فقدان یکی از این شرایط نکاح منعقد نمی 

شود؛ ولی آنچه عقد نکاح را از بیشتر قراردادها متمایز می کند این است که در این پیمان 

د و به اعتبار جنبه عمومی نکاح، آزادی اراده تا  طرفین نمی توانند آزادانه آثار را معین کنن

عقود   از  نکاح  مدنی،  است. در حقوق  دارد، محدود گردیده  منافات  آن  با  حدودی که 

غیرتشریفاتی به شمار می رود و با ایجاب و قبول زوجین که داللت بر قصد و رضای آن 

ن و مرد می باشند؛ زن ها بنماید، منعقد می شود. در نکاح، فقط دو نفر وجود دارند که ز

 (   1395ایجاب را می گوید و مرد قبول می کند و نفر سومی در کار نیست. )وحیدزاده، 

 

 آثار حقوقی نکاح برای زن

آثار مهمی به لحاظ حقوقی   برای طرفین ازدواجعقد نکاح عالوه بر آثار روحی و روانی،  

گوید: »همین که نکاح به  قانون مدنی می  ۱۱۰۲قانونگذار در ماده  ورد.  آبه وجود می نیز  



 / 58شماره /وهاندانش پژمجله علمی دانشجویی    106

روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در    ،طور صحت واقع شد

 «  .شودمقابل همدیگر برقرار می 

به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول آثاری است که دارای    توانآثار حقوقی نکاح را می 

بخش   و  بوده  مالی  غیرمالیجنبه  جنبه  که  است  آثاری  دانشجویان  .دندار  دوم  )خبرنامه 

پس از انعقاد عقد نکاح، با وجود این که زن حقوقی مانند نفقه، مهریه و  (  1399ایرانی،  

حق   مانند  او  حقوق  از  برخی  اما  آورد  می  دست  به  را  دیگری  غیرمالی  و  مالی  حقوق 

تعیین مسکن،... محدود و   اشتغال،حق تحصیل ، حق سفر، حق حضانت، حق طالق، حق

اهمیت حضور و   به جایگاه و نقش زن در خانواده و  با توجه  به شوهر می شوند.  وابسته 

فعالیت زنان در جامعه ی امروز، شایسته است تا به منظور حفظ کرامت زن و پیشگیری از 

ار وقوع طالق و اختالف، شرایط نسبتا برابری میان زوجین در زمان تشکیل خانواده برقر

 باشد. 

 

 حقوق زنان و شروط ضمن عقد
 تعریف شروط ضمن عقد 

  به   ام لتزو ا   یچیز   املزایگر و همچنین  د  مرا به  ی مرا بستگیو وا  عهد  ن،پیما  یمعنا   به  طشر

مستقیم  دنکر  مرتبط  دل معا  ، ریمصد   یمعنادر    طست. شر ا  ه مد آ  یچیز غیر  و    تعهد  یا 

 یا   عقد  ضمناز    عما   تعهد است  قمطل  یمعنا  به  فقهدر  ست.  آن ا  یها  فطر اراده    به  مستقیم

 .  عقداز  ای جدو  مستقل

 ست. ا  زمال  یگرد مرا به ستیابید  ایبر شد جوو که ست ا یمرا ی معنا بهآن  لصودر ا طشر

  پدید آن    رکناو در    عقد   با  اههمر  که  ستا  تبعی  تعهد  یمعنا  به  عقد   ضمن  طدر حقوق، شر

  ام لتزا  رتصو   به آن    ش پذیرو    دهنبو  مستقلی  ع موضو  ویحا  ستا  ممکن   طشر .یدآ  می

 د خو  دیخو  به  طشر  عموضو  ستا  ممکن  همچنین.  صفت  طشر   نظیر  نباشد  ممکن  مستقل

درج    طشر  رتصو   بهآن را    الیلی د  به  بناو    دخواراده    با  طرفین  لیکنو  باشد  مستقل  یمرا

 ( 26، ص1396باشند. )جعفری، قیصریان، دهنمو
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ا  دداریخو  یا و    منجاا  دن کر  طشر  که  فعل  طشر(1:  از  ستا  رت عبا  طشر  مقساا  م نجا از 

قانون    234ماده    نتیجه حسب  ط(شر2عملی به وسیله یکی از طرفین عقد و یا ثالث است.  

امدنی،     به   ط مربو  ط شر  صفت  ط(شر3و    د شو  طشر   رجخا در    یمرا  تحقق   که  ست آن 

 کمیت   یا  معامله، جنس و  ردمو  چگونگی   با  مرتبط  ست ا  ممکن  که  معامله  فصااز او  صفتی

 (26، ص1396)جعفری، قیصریان، .باشد معامله ردمو ارمقدو 

 

 تاریخچه شروط ضمن عقد

 ی رهایرا فراهم آورده بودند و تفس  یمردساالر  یها تمام فلسفه و مبان  نتس، که  رانیدر ا

نفوذ    ریراندن زن به ز  ی برا  یها، پشتوانه کاف   ضرب المثل  یو حت   اتیمردانه از مذهب و ادب

به   یزنان را به کل  یحقوق برا  یعنیبعد از توسعه    نیهمه جانبه مرد را فراهم ساخته بود، ا

در وجود خود   یهن مردان جامعه، که حتذ، نه فقط در  یفراموش نیسپرده بود. ا  یشفرامو

ها فرهنگ حاکم بر جامعه   ، قرنیبود و فرهنگ مردساالر   افته یبه شدت رسوخ    زیزنان ن

 ی کارکرد  اتیفراهم کرد تا نشر  یتیموقع  تیمشروط  یروزیپ(  30،ص1373. )حکمی،بود

با   اتینشر   نی . اافتندی  یمینقادانه و تعل  یزنان کارکرد  اتیاز آن جمله نشر   ؛ندیایب  دیجد

در حوزه عمل و    تا  وشیدندکداشت    هیپا  ی دی جد  یی داناکه بر افق    نو  یطرح چشم انداز 

زنان دگرگون   ی زندگ ا   ییها  یروزمره  انک  جادیهرچند کوچک  در  دوران هفت    نی ند. 

تا   ی تر و برخ کوتاه  یا  از آنها دوره  یزنانه به صورت فعال وجود داشت که برخ  هینشر

  د می طلبی را    د یجد ییامر روزمره، افق دانا  دیگفتمان جد.  افتندیانتشار  یدولت پهلو   ل یاوا

ی  روزیپ  رغمیکه عل  ییکنند، از آن جا  میرا ترس  دیجد  کرهیپ  نیا  دندیکوش  اتینشر   نیکه ا

تغز  یواقع  تیموقع  مشروطه، جامعه  در  بازتعر  یچندان  ریین  و  آن    ی دیجد   فی نکرد  از 

ا نگرفت،  دگرد  ات ینشر  نی صورت  به  سنت  گفتمان  درون  زنان    یسنت  فی وظا  یسیدر 

مدرن را در    میمفاه  دندینمودند که کوش  دییرا تا  یو همسر  یپرداختند و نه تنها نقش مادر

امر مشترک بودند و   کی در    یل ی و ا  یی روستا  ،یزنان شهر .  درون گفتمان سنت فعال سازند

را در قالب   ییها  تینقش ها مسئول  نیآن ها به عنوان همسر و مادر بود. ا   یتیآن تعریف هو 
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مورخانه  امربوط به    ظایفو  یشهر   یقه باال بکرد. زنان ط  یم  ف یآنان تعر   یامور روزمره برا 

.  همراه بود  یشتریب  تیو محدود  ماللتشان با  تردند و اوقاسپ  یبه خدمتکاران م   ا ه رچ و ب

پر کردن وقت خود به    یور معمول برابه ط  تندداش  یاریاعیان و اشراف که وقت بس  زنان

از    ییبخش ها  یزن  هنریپرداختن به امور    ی و در موارد معدودمشغول بودند  دادن    یمهمان

اندک  .امور روزمره آنان بود با    دهیبال  یخاص  واده هایها که در خان  از آن  یتعداد  بودند 

ه حد به ان تا چ نز  ن یکه ا   نی ا بودند. در اآشنقران    ین شعر و ادب و روخوا  ا سواد بوده و ب

به دست داده    احانکه سی  تیاای رو   نیداشتند در ب  شی گرا  هنرها  یریادگیو    یامور فرهنگ

 ر، یو عشا  انیروستائ  ،یرهش  طوستان طبقات فرودست و مزن .الف نظر وجود داردتخااند،  

می کردند و   فیوظا  نیا  فروپرداختند و تمام اوقات خود را مص  یخود به امور خانه م

 هویت خود را در این نقش ها باز می یافتند.

 افتند،ی  یشان معنا م  یاجتماع  یت در نقش هانس  رپهزنان در سکه  اشاره شد    نی از ا  شیپ

زنان    یها   هی زمان نشر  نی داد. در ا  یبودن م  یمعناو    تیبه آنان هو  یو همسر   ینقش مادر

ن  توجه به،  دو نقش  نیا  تیاهم  رشیبه رغم پذ  ت یمطرح کردند و هو  زیفردیت زنان را 

خود    یروزمره به »من« وجود   فیوظا   ینمودند که زنان در البال   میاز زن را ترس  ید یجد

  ی م  ی و ترق  شرفتیعلم و دانش نه تنها جامعه را به پ  یریادگیلزوم    توجه نشان دهند.  زین

« در    ش ی»خو   دن یا دزن همسو ب  بیترت  ن یبه ا .  رساند  یبه سعادت م  زیرساند که زنان را ن

زنان   دی جد  تیهو  یریکه به شکل گ  یگر ید  دورم  .رفت  شیمفقود شده اش پ  تیفرد  ریسم

بخش معنا  فرد  دنیو  ائح مسطررساند    یم   یاریآنان    تیبه  در  بود که  زنان  اشتغال   ن ی له 

  ی برا  ییها ه خان اطیخ یبر معرف یمبن ییها یطرح شد. آگه  ج یو به تدر اطیبا احت اتینشر

بر ضرورت    یمبن  ییشنهادهایپ  نیهمچن  ،زدابه زنان که آنان را توانمند س  یاطیآموزش خ

زنانه و   ییبه ها بط»و لزوم داشتن    ی و پزشک  ، یپرستار  ،یمثل معلم  ی اشتغال زنان در امور

مشروطه،   ریتاث  شد.  یشرکت و تجارت خانه زنان مطرح م  لیتشک  شنهادیپ  یعالمه«، حت

 «یهمچون »علم خانه دار   یرا در قالب اصطالحات  یی و علم گرا   ییرواج عناصر عقل گرا

نه تنها بر مشارکت فعاالنه زنان در امور خانه   ج یتدره ظاهر ساخت که ب «ی را د و »علم بچه
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  ی آن ها رقم م  یبرا  ید یجد تی بلکه هو د،یانجام یو مشارکت با همسرانشان م یو همراه

 غ یکرد و تبل  یم   مزنان فراه  لیمشارکت ما  یرا برا  نهیعلم اقتصاد خانه« زم»   یر یادگی  .زد

که کار   ینبود که کسان  نی ا  یاز مفهوم کار که لزوما به معن   ی دی جد  یرهایتعب  طرحکار و  

دارد و به    یار یبس  یو فرد   یاجتماع ریاست که تأث  یتضرورکه کار بلهستند    ریکنند فق  یم

ل غ مشا  شنهادیپ  کند نیز در این مسیر تاثیرگذار بود. بنابراین کمک می    ارتقاء شخصیت فرد

نخست ا  نیزنان  تابوشکنانه  م  اتینشر   نیحرکت  )ترابی   شد.  یمحسوب 

 .( 104-91، ص1394و1393فارسانی،

ا   نیاول زنان  در    رانیکانون  بدستور رضاخان  نسوان وطن    سیتاس  ۱۳۰۲که  »کانون  شد، 

رضاخان در آن دوران   یتیسیونالیظاهرۀ ناس  استیاز س تینمودار حما کهخواه« نام گرفت 

ی  گروه بند   نیهرگاه به چن  ز،ی به بعد ن  خ یاز آن تار  .احقاق حقوق زن  ی برا  تیاست نه فعال

 ی م   حاکم مردانه  ی استهایس  میو تحک  ه یها را توج  هدف آن  م،یکن  ی زنانه برخورد م  ی ها

حما  مینیب زن  تینه  چن  .از  نقشیارجاع  تار  یا   هیحاش  یها   ن  طول  در  فعال،  زنان    خ یبه 

ا  ونیزاسیمدرن زن  کسان ی  رانیدر  هست.  و  در خالف جهت حرکت جامعه    بوده  هرگز 

 ،حاکم  یها  استیمردساالر حرکت نکرده و همواره به دستور و پشت سر مردان متنفذ و س

و دستور   دیتقل  ی نوع  رانیا  ونی اسیزهمانگونه که برنامه مدرن  ن، یدنباله رو بوده است. بنابرا 

 یستینیفم  ی ها  در کل جامعه شده، در مورد حرکت  یاهماهنگن  جادیا  بباز باال بوده و س

مشاهد  نیهم  زین مدرن  که  همچنان  و  شودی  م   هروند  نوع  گس  ونیزاسیآن    ی ختگیسبب 

بجز   زین  شرویزنان پ  اورد،یآن ن  یجاه  هم ب  ید یسابق شد و نظام جد  یاجتماع   یوندهایپ

اند.البته، آزاد   ی مختلف زنان، کار  ی قشرها  نیتر کردن خطوط تفاوت ب  مشخص نکرده 

، اخذ حق   یو کار رسم  یدانشگاه  التیبه تحص  دنیدختران و رس  ی برا  یشدن سواد آموز

سرنوشت کل زنان    رییبوده اند، اما در تغ  ییشرفتهایزن پ  ندهی در انتخابات و داشتن نما  ی رأ

دوران    یکه ط  رانیدر ا  ونیزاسیمدرن. چندان مؤثر واقع نشده اند  هیاول  یها  قدم  نیجامعه، ا

  ی و اساس تفکر غرب   هی صورت گرفت، بر پا  ۱۹۴۵تا    ۱۹۷۹  ی سالها  ی ها ط  سلطنت پهلوی 

 ی برنامه مدون   چ یشده بود. ه  یز یر   طرح   ی و قوم  ی اجتماع  یتها یو بدون در نظر گرفتن موقع
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اهداف آن بتوان  ا  که  به قدم و مرحله  اعم  یرا قدم  زور    الدنبال کرد، وجود نداشت و 

  ت یاهم  گریاز طرف د   .رو شده  ب   ، با مقاومت مردم روراتییجا انداختن تغ  یرضاخان برا

ها جنبه  به  ب  ونیزاسیمدرن  یو سطح   ییروبنا  یدادن  دال   یتوجه  یو  عقب    یاساس  لیبه 

برنامه بود. شعار آن دوره    ن یاز نقاط ضعف ا  گرید   یکیها،    جلوه ندادن آن   مهم   و  یماندگ

  ی تیفیبرنامه از چه ک  نی نشانگر آن است که ا  م«،یشو  ییپا اروپا  وک»از فرق سر تا ن  یعنی

درت را  ق   زمامی  شاه سلسله پهلو  نیکه دوم  ۱۳۱۹برنامه از سال    نی ا.  برخوردار بوده است

به عنوان    ۱۳4۱در سال    ی محمدرضا پهلو  دی. منشور انقالب سفافتی، ادامه  فتبه دست گر

به    انیرانیا   یزندگ  یبرا  یمثبت  ج ی برنامه هم نتا  نیا  یشدن کشور اعالم شد ول  زهیبرنامه مدرن

ن  ۷۵  ی عنیشد    سیتأس  ۱2۹۶در سال    رانیدخترانه در ا  یمدرسه دولت  ن یاول.  اوردیارمغان 

تعلم زنان،   و  میر تعلباسالم    دیبا وجود تاک  رایز.  مدرسه پسرانه  نیاول  سی سال بعد از تأس

ا  مردان  نم  تی واقع  ن یا   ی رانیجامعه  تدر  رفتندیپذ   یرا  به  زنان    ج،یاما  شدن  شد  رباسواد 

 .گرفت  یونزف دختر انیدانشجوکرد و تعداد  دایپ یشتریب

  ی ، آزاد ۱۳۱۹تا    1303ی  سالها  نی ب  یعنیرضا خان    یزمامدار   ی که ذکر شد در ط  همانطور

 ی آزاد  ن یموارد، ا  ر یبود، اما همانند سا ونیزسیاز نکات مورد نظر در برنامه مدرن ی کی زنان 

 ی اجتماع   ت وقعیبدون آنکه به رشد دادن م  ؛دی زنان محدود گرد  ی شکل ظاهر  رییبه تغ  زین

  ان یبار از دانشجو  نیاول  ی)دانشگاه تهران( برا  رانیا مان ها دانشگاه  ز  نیدر هم.  ها بپردازد  آن

رضا خان توسط    یبعد از سرنگون   .حجاب  یان ب ندختر ثبت نام به عمل آورد، ولی فقط از ز

  ن ی کوتاه از شدت ا   یمدت  یبرا  ۱۳۱۹  سال  در  یمحمد رضا پهلو  ینیو جانش  های  سیانگل

 شتر یرشد ب  لیزن به دل  انینرخ باسوادان و تعداد دانشجو  تنرف  با باال   .کاسته شد  ها یی  زورگو 

به فزونتدرآمد ساالنه فروش نفت خام     ادآور ی  د یباالبته  گذاشت.    یعداد زنان شاغل رو 

  ی سهم  شهیند، همدبر یسر مه که در روستاها ب  ییها  ، به خصوص آنیرانیکه زنان ا میشو

جامعه تعلق دارند، اغلب    ریبه طبقات فق  که   یزنان  نیداشته اند. همچن  یاقتصاد  یتهایدر فعال

در خانواده    ی خدمتکار  ایدختران و    یبرا  سی ، تدریشگری، آرایاطیخ  لیاز قب  ییها  تیفعال

قط طبقات فآهنگ رشد حضور زنان در عرصه اقتصاد    ن یبنابرا  .دادند  یمرفه را انجام م  یها
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 ش یکه ب  یران یا  000/239/9،   ۱۳۶۵  وجه به آمار سال شد. با ت  ی را شامل م  یمتوسط شهر

فعال بودند.    اقتصادی  لحاظ  ،از  ٪۱۲  یعنیاز آنها     000/121/1سال سن داشتند    ۱۰از  

 ن یهم  در  .شاغل بودند   شهری  زنان  از  ٪۷و    روستائی  زنان  از   ٪۵آمار حدود    نی براساس ا

 ا یدادن و    یحق را   یران یزنان ا   ۱۳۴۳بود. تا سال    ده ی% رس۲۵به    ی رانیسال نرخ باسوادان ا

از زنان   یدنبال مبارزات بعض ه  ب   خ یتار  نیانتخاب شدن در انتخابات مجلس را نداشتند. در ا

نقطه    ۱۳۵۱در سال    خانواده  تی حقوق به زنان داده شد. اصالح قانون حما  نیروشنفکر، ا

  ی خانواده با نظارت به صدور را   ت یحما  یها   بود و دادگاه   ی ران یزنان ا   ی برا  یگریمثبت د

چند همسر   نشیطالق و گز  نهیرا در زم  ییها  تیازدواج مجدد مردان محدود  ایطالق و  

 ند.  مردان اعمال نمود یبرا

مسأله حقوق زنان همچنان مورد  نیز    ۱۳۵۷در سال    ران یا   یاسالم  ی جمهور  ی بعد از برقرار

به حقوق    ۲۱، ماده  ۱۳۵۸  یدر متن قانون اساس  ،یاسالم  دگاهیز دالبته ا  .توجه قرار داشت

م ا  یزنان مربوط  تمام   نیشود.  را در  زنان  را موظف کرده است که حقوق  ماده دولت 

  ی ران ی، زن ا یقانون اساسهمین  طبق  البته    .کند  تیحما  یالمجوانب و سطوح طبق قانون اس 

موارد زنان و مردان در برابر   ری در سا   ی جمهور انتخاب شود ول  سییعنوان ر ه  تواند ب  ینم

اند  کسانی  یقانون اساس ا  ما  ،امر  تیدر واقع  لیکن  ؛و برابر اعالم شده  قانون را    نیعینیت 

شرکت زنان نسبت به مردان   زانیم  لی. در رابطه با کار و تحصمیینما  ی مشاهده و لمس نم

 زیدادن در انتخابات و ن  ی، حق را یاسالم   یور جمه  یدر قانون اساس  است.  نییهمچنان پا

 ی به زنان داده شده است و مانع  یاسالم   ی مجلس شورا  ندهیعنوان نماه  امکان انتخاب شدن ب 

نسبت به    ی فعل  یدر مجموع قانون اساس  .نشده است  جادینان اآاشتغال   یا  لیبر سر راه تحص

امر نه تنها به    نی نشان داده است و ا  ی شتریب  جه نسبت به حقوق زن تو  ی،مشابه قبل   نیقوان

انقالب بلکه تحت   یروز یو حضور فعال آنان در پ  ی رانیزنان ا  یتحول نقش اجتماع   لیدل

در جامعه، مثبت تر   ژهیقانون بوده است که نسبت به حقوق زن به و  نی ا  یجنبه اسالم  ریتأث

قوان است  یقبل  نیاز  ربرخورد شده  نسبش.  فعالزنشرکت    ید  در  و    یاجتماع   یها  تیان 

است که    یفکر در اذهان عموم   نیجا افتادن و مستحکم شدن ا  لیاز دال   یکی،    یاقتصاد
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توانا  د  ی اجتماع  تیفعال  ییزنان  از طرف  زندگ   یاقتصاد  ر یتاث  گریدارند.  در  زنان    ی کار 

خانواده توسط   یامور مال  شمواقع گرد  شتریدر ب  رایکند ز  یم  فایرا ا  ی، نقش مهمیخانوادگ

  د یجد  راتییباعث تغ  یاسالم  ی جمهور   یممکن است. در مجموع برقرار  ریغ  نفر تقریبا  کی

جنبه    شتریرشد ب  نیشود ا  یشد. تا آنجا که مربوط به زنان م  رانیا  ونیزاسیدر روند مدرن

تا کم   یفیو ک  یفرهنگ زیرا  دارد  ا   ینقش اجتماع   زان یاز می؛  به گذشته   یران یزن  نسبت 

بلکه   نشده،  فرهنگ  یجتماع ا  ییجاه  ب  جا   کی کاسته  است.  یو  داده  رخ  آن   در 

 ( 37-31،ص1373)حکمی،

تشکیل خانواده و ازدواج که در فرهنگ های مختلف دنیا به عنوان امر مقدسی پایه ریزی 

انسان نقشی عمده خواهد داشت. زن و مرد یعنی د  تامین سعادت واقعی  و  شده است،در 

باشند.  داشته  همگامی  و  همراهی  اهداف  این  تامین  در  باید  یکدیگر،  مکمل  جنس 

.( توجه به حسن خلق در ساماندهی زندگی برای همگان الزم  602، ص1394)میرحسینی،

و برای اعضای خانواده و زن و شوهر ضروری است. گاهی به دلیل عدم اطمینان کامل در  

دن وظایف و ادای حقوق، افراد برای پیشگیری از  زمینه ی تعهد طرف مقابل در انجام دا

بعضی مضرات احتمالی و فراهم کردن زمینه مناسب برای تامین مقاصد خود به تعهد و التزام  

شوند.  می  متوسل  دیگر  عقد  ضمن  یا  مستقل  صورت  به  شرط  قالب  در  طرف  رسمی 

وکالت   .( از جمله این شروط می توان به شرط607، ص1394)میرحسینی، میرحسینی،

در طالق، حق تحصیل، حق اشتغال، شرط جواز خروج از کشور، حق تعیین مسکن، حق 

حضانت، شرط تنصیف اموال که قابل اعمال در ضمن عقد نکاح یا عقد مستقل دیگر می  

 باشند، اشاره کرد.  

یک بررسی اجمالی بر روند شروط ضمن عقد در نکاح به ما نشان می دهد که این شروط  

ین حد در عقد نکاح اهمیت نداشته اند و به نظر می رسد که حداقل در آینده  هرگز تا بد

نزدیک نه تنها از استعمال آن کاسته نخواهد شد بلکه بر تعداد و تنوع آن افزوده خواهد  

گردید. در بدو پیروزی انقالب اسالمی، با لغو قواعد و مقرراتی که در مورد طالق برخالف  

ازگشتی کامل به قانون مدنی شد. طبق قانون تشکیل دادگاه های قواعد قانون مدنی بودند ب
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نافی   امر  این  بود ولی  به دادگاه الزم  اختالف زوجین، مراجعه  مدنی خاص، در صورت 

قانون مدنی »مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طالق    1133حکم مذکور در ماده  

جین نیازی به مراجعه به دادگاه  .(و در صورت توافق زو32، ص1381دهد.« نبود )پروین،

نبوده و طرفین با مراجعه به دفترخانه تشریفات طالق را انجام می دادند. به دستور شورای  

عالی قضایی سابق، شروطی در نکاح نامه چاپ شد که عمدتا به سود زن بودند. البته مانند  

ندارند ولی عدم کلیه قراردادها طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح  

به طور   بنابراین عمال و  از طرف مرد نشانه عدم حسن نیت تلقی می گردد و  امضای آن 

تقریب همه این شروط توسط طرفین امضا می شوند. از ظاهر این امر استنباط می گردد که  

حفظ  و  زن  از  حمایت  جز  نیست  چیزی  نامه  نکاح  در  مفصل  شروط  این  درج  فلسفه 

رعایت پیش بینی های الزم برای پیشگیری از سوءاستفاده از اختیار  موجودیت خانواده و  

 طالق به دست مرد.  

مصوب   طالق  به  مربوط  مقررات  اصالح  قانون  شورای    1370اسفند    21طبق  مجلس 

این قانون زوج هایی که قصد طالق و جدایی از یکدیگر را  اسالمی: »از تاریخ تصویب 

خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا  دارند بایستی جهت رسیدگی به اختالف  

نمایند.« این لزوم مراجعه، زوج هایی را که توافق برای طالق دارند نیز در بر گرفته است. 

ماده   ضمنا  حتی  یا  و  صریحا  لحاظ حقوقی  از  گرچه  نسخ   1133بنابراین،  مدنی  قانون 

لذکر و متداول بودن امضای  نگردیده است ولی با توجه به تشریفات مقرر در قانون سابق ا

شروط ضمن عقد در نکاح می توان گفت که عمال از امکان استفاده مطلق مرد از حق طالق  

است.  منطبق  جمعی  و  فردی  مصالح  با  امر  این  و  است  شده  کاسته  زیادی  حد  تا 

 .( 33، ص1381)پروین،

از حقوق اجتماعی  از آنجا که خانواده از اساسی ترین ارکان زندگی اجتماعی است و از دیرب

زنان در زمینه های بسیار همانند نکاح، طالق، ارث و نفقه مورد تجاوز و سوءاستفاده قرار 

گرفته، مطرح کردن بحث شروط ضمن عقد نکاح از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از  

ه مباحث مورد ابتال و دارای فواید حقوقی است. قانون گذار نیز به لحاظ اهمیت و اعتبار ویژ 
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عقد نکاح در میان عقود معینه، توجه خاصی را به آن مبذول داشته و با وجود بیان کلی  

شروط ضمن عقد اختصاصا در باب نکاح بر این موضوع تکیه کرده و به تفصیل آن را بیان 

نموده است؛ از جمله می توان به شرایط صحت عقد نکاح و وکالت در نکاح اشاره نمود 

ی است که قانون گذار برای عقد نکاح قائل بوده است. ضرورت که این خود نشان اهمیت

معامله  طرفین  معامالت،  در  که  همانگونه  که  است  این  بحثی  چنین  نمودن  مطرح  دیگر 

اغراض خود را به وسیله شروط ضمن عقد بیان و بدین طریق الزم االجرا می نمایند، نهاد 

ی است که علقه ی زوجیت را به وجود  خانواده نیز از این امر مستثنی نمی باشد. زوجه کس

می آورد لیکن برهم زدن این علقه مطابق شرع )الطالق بید من اخذ بالساق( و قانون مدنی  

( صراحتا به مرد سپرده شده است. شرع اسالم جهت جلوگیری از سوءاستفاده  1133)ماده  

نان در نظر گرفته  احتمالی مردان نسبت به حقوق زنان در خانواده حقوق متقابلی را برای ز

که در صورت تمایل می توانند به عنوان شروط ضمن عقد زوج را ملزم به عمل به آن ها  

کرده و به این ترتیب از طریق شرعی و قانونی حق استفاده از این شروط را بعد از عقد نکاح  

.( از جمله شروط مهم و قابل درج در  3، ص1377برای خود ایجاد نمایند. )خسروشاهی،

سفر، حق    ضمن مسکن، حق  تعیین  در طالق، حق  وکالت  به شرط  توان  می  نکاح  عقد 

 حضانت، حق اشتغال، حق تحصیل، شرط تنصیف اموال اشاره کرد. 

همچون حق سفر،حق اشتغال،حق   زنبا امضای سند ازدواج، برخی از حقوق مدنی و معنوی  

،محدود )طالق(    انتخاب محل زندگی و مسکن،حق والیت بر فرزندان و جدایی از همسر

و   ندبه طور مستقیم مربوط به نکاح نیست  ،شروط ضمن عقد نکاح  .و وابسته به مرد می شوند

  را در زمره توابع عقد آورده اند که در قباله های نکاح درج گشته  ها زوجین به دالیلی آن

از آنجایی که در نظام   ذیل این شروط را امضاء می نمایند.  ،و طرفین در صورت توافق   اند

حقوقی ایران،در بیشتر موارد به اصل تساوی حقوق زن و مرد خدشه وارد و وضعیت زن 

به   مرتبط  قوانین  که  زمانی  است،تا  شده  متزلزل  بسیار  ازدواج  از  خانواده،پس  در 

زنان می توانند در راستای عینیت خانواده،اصالح و منطبق با مبانی دینی و عرفی نشده اند،  

امتیازاتی    ،بخشی به اصل تساوی حقوق زن و مرد، با قید برخی شروط در ضمن عقد نکاح
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هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد  باشد، در  ذکر  طبق قانون اساسی،    اخذ نمایند.

اخالق حسنه و  عقدنامه ازدواج، بالمانع است.این شروط نباید مخالف با قوانین آمره،شرع،  

قانون مدنی ایران:»طرفین عقد می توانند هر شرطی   1119مستند به ماده    نظم عمومی باشند.

دیگر  عقد الزم  یا  ازدواج  عقد  در ضمن  نباشد  مزبور  عقد  ذات  مقتضای  با  مخالف  که 

شروط ضمن عقد ازدواج،تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر .  بنمایند...«

فاد قرارداد ازدواج آن ها می شود. این شروط را می توان در سند رسمی ازدواج  وارد م

ذکر کرده و با امضای دو طرف،رسمیت داد.شروط مذکور در قانون ذکر نشده اند و به 

 انتخاب طرفین به هنگام ازدواج و یا پس از آن انتخاب می شوند. 
 

 حق اشتغال 

 و مخالف  است مایل  بدان را که  دارد شغلی  حق قانون اساسی: »هر کس  28براساس اصل 

 با رعایت   است   موظف   ، برگزیند. دولتنیست  دیگران   و حقوق  عمومی   و مصالح   اسالم 

را   کار و شرایط مساوی   به  اشتغال  افراد امکان   همه  ، برای گوناگون  مشاغل  به  نیاز جامعه 

صل با تعبیر »هر کس« حکم عامی را بیان نموده و ایجاد نماید«. این ا  احراز مشاغل   برای 

بین زن )اعم از زوجه یا غیر آن( و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف 

 کند، زمینه اشتغال را برای »همه افراد« با شرایط برابر ایجاد نماید.می

 موازین  با رعایت  جهات  را در تمام زن  حقوق  است موظف  قانون اساسی: »دولت  21اصل 

انجام   تضمین  اسالمی  را  زیر  امور  و  زمینه1دهد:    نماید  ایجاد  برای   های   .  رشد   مساعد 

عام   در تمام جهات  «تعبیر »حقوق زن  او ...«.  و معنوی   مادی  و احیای حقوق   زن  شخصیت

انسان ها حق اشتغال  است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.   دارند و بنابراین همه 

که در رابطه با اشتغال    محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد.  محدودیت هاییصرفا  

 وجود دارند شامل محدودیت های عمومی و محدودیت های ناشی از جنسیت می شوند.

اشتغال اشخاص پیشمحدودیت قانون برای حق  بینی های عمومی، شرایطی است که در 
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اخت این شرایط کلی است و  این محدودیتشده؛  ندارد. فهرست  یا مرد  به زن  ها صاصی 

 عبارتند از:  

با  • ق.اساسی( و موازین اسالمی    28احکام اسالم )اصل    عدم مخالفت شغل 

 ق.اساسی(  20-21)اصول 

 ق.اساسی( 28عمومی و حقوق دیگران )اصل   عدم مغایرت شغل با مصالح  •

ق.مدنی و ماده    975)ماده  عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخالق حسنه   •

 های عمومی و انقالب در امور مدنی( قانون آیین دادرسی دادگاه  6

یکی از محدودیت های ناشی از جنسیت، محدودیت های ناشی از زوجیت می باشد.در  

بینی  هایی پیشقوانیـن مـوضـوعه جمـهوری اسالمی ایران برای اشخاص متأهل محدودیت 

در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر  تا  دنی به زوج حق داده  انون م ق  1117شده است. ماده  

:»شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی  مذکور  براساس ماده   خود شود.

زوج در غیر شرایط مذکور حق    مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد،منع کند.«

م از  لذا  ندارد.  را  زوجه  اشتغال  از  میدنی  ق.م  1117اده  ممانعت  که شوهر   شودمعلوم 

 تواند مخالفت با »شغل« زن مخالفت نماید، اما با »اشتغال« وی نمی   تحت شرایطی   تواند می

محدودیت  نماید. نیز  مردان  برای  اشتغال  هاییالبته  زمینه  ماده    در  حمایت   18در  قانون 

اه زن خود را از اشتغال به  تواند با تایید دادگآمده است: »شوهر می  1353خانواده مصوب  

تواند ا زن باشد منع کند. زن نیز میی  هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود

از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده  

، راجع به حق  کند«. صدر این مادهمی    ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع

  زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن، مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. 

 (.1385هدایت نیا، )
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 حدود اختیارات زوج 

ق.مدنی    1117از ماده  و    طور مطلق نداردمطابق قانون،زوج حق منع اشتغال همسر را به 

ر به مشاغل خاص به دلیل تنافی با  تواند از اشتغال همسآید که زوج فقط میچنین بر می

مصالح خانواده یا حیثیات زوجین جلوگیری نماید. بنابراین حق زوج فقط در مخالفت با 

یکی از  باشد. اگر شوهر با شغل زن به  ها و صنایع بوده و مطلق اشتغال، نمی بعضی حرفه 

با  یل مذکور مخالفت نماید، زن باید شغل خود را تغییر دهد و شغلی را  دال برگزیند که 

مصالح خانواده و حیثیات زوجین سازگار باشد.ضابطه روشنی در این که چه شغلی با مصالح  

نمی قانون  در  دارد،  منافات  میخانواده  ذیل  امور  حال،  این  معیار  باشد.با  و  ضابطه  تواند 

 ناسازگاری شغل زن با مصالح خانواده باشد: 

دنی »زوجین باید در تشیید مبانی  ق.م  1104سستی بنیان خانواده: مطابق ماده   •

تربی ب  تخانواده و  تشیید و    هاوالد خود  بنابراین  نمایند«.  یکدیگر معاضدت 

تحکیم مبانی خانواده، وظیفه مشترک زوجین است. حال اگر شغلی که زن  

تواند با  انتخاب کرده، به دالیلی موجب سستی بنیان خانواده باشد، زوج می

 آن مخالفت نماید.

ق.مدنی: »نگهداری اطفال هم    1168در تربیت فرزندان: مطابق ماده  اختالل   •

حق و هم تکلیف ابوین است«. حال اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که 

تواند مانع اشتغال  قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته، باشد؛ زوج می

 زن شود.

زوجه با حیثیات  آمده: »منافات داشتن شغل  دنی ق.م 1117همچنین در ماده  •

خود یا شوهر«. ممکن است فردی با نگاه مادی محض و بدون لحاظ موقعیت  

شغلی را برگزیند. در این صورت مرد حق دارد با آن    ،اجتماعی خود یا همسر

توان بین حیثیت مرد و زن تفاوت قایل شد. زیرا پس از  مخالفت نماید. نمی

حیثیت آنان پیوند ناگسستنی برقرار  ازدواج، بین منافع زن و شوهر و نیز آبرو و  

با  می زوجین  حیثیات  یا  خانواده  مصالح  با  شغل  مغایرت  بین  البته  شود. 
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ای وجود ندارد. به بیان دیگر، ممکن  غیرشرعی بودن همان شغل هیچ مالزمه

است شغلی مشروع باشد، در عین حال با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین 

یک استاد دانشگاه یا یک عالم  همسر و یا شوهر  ه  ناسازگار باشد. مانند این ک

شغل دستفروشی را برگزیند. این قبیل مشاغل با وجود این که مشروع     دینی

می عرفاً  ولی  شونتوان  هستند،  تلقی  زوجین  حیثیات  منافی  همچنین، ند  د. 

های اجتماعی مشروع است، ولی احتمال دارد در امر  حضور زن در فعالیت

ا  فرزندان  مغایر مصالح خانوادهتربیت  نتیجه  در  و  ایجاد شود   باشد.  ختالل 

 (.1385هدایت نیا، )

مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دادگاه است. دادگاه  

های فردی و اجتماعی نیز باید با توجه به اخالق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگی

تشخیص   ززوجین،  شغل  آیا  که  یا دهد  دارد  مخالفت  خانواده  مصالح  با  ن 

ممکن است زوجین در ضمن عقد نکاح توافق کنند که    (233ص  ،1371خیر.)کاتوزیان،

زوجه شاغل باشد یا شغل فعلی را حفظ نماید. تردیدی نیست که شروط مذکور در ضمن  

  عقد، نافذ است و با واگذاری حق اشتغال توسط زوج به زوجه، زوجه را  در انتخاب  هر 

شغلی که مایل باشد و هر  کجا که بتواند کار کند،  مخیر  می کند  و در اینصورت زوجه  

 و زوج نمی تواند او را منع کند. اجازه اشتغال به کار دارد

 

 شرط تنصیف اموال

شورای عالی قضایی وقت به این نتیجه رسید که راهی برای سهیم کردن   1361در سال  

زنان در اموال و دارایی های خانواده بیابند و از این رو شرطی را در قباله های ازدواج درج  

نمودند که به موجب آن مقرر شد که هرگاه هنگام عقد ازدواج،میان طرفین این تعهد مورد  

ه مرد متعهد باشد درصورت وقوع طالق،تا نصف دارایی موجود خود را  قبول قرار گیرد ک

که در دوران زندگی مشترک با همسرش به دست آورده مجانا به او انتقال دهد و به امضای  

آنها برسد. درصورتیکه طالق به درخواست زوجه نبوده و به تشخیص دادگاه تقاضای طالق  

اخالق و رفتار وی نباشد،زوج موظف است   ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء
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تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه، به دست آورده یا معادل آنرا  

  برابر نظر دادگاه، به زوجه منتقل نماید.

نکته اساسی این است که حتی درصورت پذیرش چنین شرطی از جانب زوج،همواره منتهی  

زوجه نخواهد شد زیرا وجود این حق، منوط به    توسط  اراییک نصف د یبه ایجاد حق تمل

تقاضای طالق ناشی از   _شرایطی می باشد که عبارتند از: طالق به درخواست زوجه نباشد 

برای  باید توجه داشت که    یا سوء اخالق و رفتار وی نباشد.و  تخلف زن از وظایف همسری  

 مشخص باشند.  امر تنصیف اموال، باید میزان اموال در زمان طالق

 

 حق تعیین مسکن 

باید در منزلی که شوهر تعیین می کند،سکنی   1114مطابق ماده   ایران:»زن  قانون مدنی 

قانون مدنی   1107به موجب ماده    نکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.«آنماید مگر  

زن،ا وضعیت  با  متناسب  و  متعارف  نیازهای  همه  از  است  عبارت  »نفقه  قبیل ایران:  ز 

 مسکن،...«

یکی از موارد نفقه که برعهده ی زوج قرار گرفته است،تامین مسکن مناسب با وضعیت 

زوجه می باشد،بنابراین شوهر است که اقامتگاه مشترک را معین می کند و زن اصوال تابع  

اوست. نیست.  اراده  نظم عمومی  به  مربوط  قواعد  از  مرد  می    منتها،اختیار  زیرا،دو طرف 

عهده  ر هنگام عقد یا پس از آن و به موجب قرارداد ثانوی، تعیین محل سکونت را ب  توانند

 (169،ص1371)کاتوزیاند. زن واگذارن

 

 حق حضانت

حضانت از اساسی ترین امور مرتبط با طفل و شامل هرگونه عملی است که الزمه ی ادامه  

روح    تکامل  و  جسم  پرورش  و  طفل  حیات  مولودی،   باشد.وی  ی  عزیزی،  )حاجی 

معنوی   (94، ص1394حسنخانی،   امور  و  نگهداری  مادی  امور  بنابراین حضانت شامل 

والیت در اصطالح حقوقی عبارت است    حضانت و والیت متفاوت هستند.  تربیت می شود.
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از »سلطه و اقتداری که قانون به جهتی از جهات به کسی اعطا می کند که امور مرتبط به  

 (96، ص1394. )حاجی عزیزی، مولودی، حسنخانی، غیر را انجام می دهد«

قانون مدنی: پدر و جد پدری، ولی قهری طفل می باشند.   1181و    1180مطابق ماده ی  

نامیدن والیت، بدان سبب است که طفل به محض تولد بدون اعمال اراده ای، تحت قهری 

قانون مدنی:    1194والیت پدر قرار می گیرد و توان تغییر یا تنفیذ آن را ندارد. طبق ماده ی  

 منصوب از جانب ایشان،به عنوان ولی خاص شناخته می شوند.«  »پدر، جدپدری و وصیِ 

هم امور حقوقی طفل را عهده دار است و حضانت با نگهداری ولی قهری، هم امور مالی و  

و تربیت طفل مرتبط است. امور مالی و حقوقی تحت نظارت ولی و زیرمجموعه ی والیت  

می باشند و امور مرتبط با تربیت طفل، زیرمجموعه ی حضانت می باشند. عموما والیت  

فرزند و اجازه ی خروج طفل از    پدر در پرداخت نفقه، و در امور غیرمالی در مورد ازدواج

با توجه به آنچه گفته شد و مستفاد از مواد قانونی درمی یابیم که    کشور متجلی می شود.

می تواند   ن مادر در جایگاه والیت قرار نمی گیرد و منصب والیت بر فرزند خود ندارد، لیک

ولی خاص قرار گیرد؛ زیرا در عنوان ولی خاص، تمرکز جنسیتی وجود ندارد و مادر می  

تواند از جانب پدر یا جد پدری به عنوان  وصی تعیین شود و با این عنوان، ولی خاص فرزند 

شماره   مشورتی  نظر  با  مطابق  شود.  تلقی  کل   10/09/1376- 5766/7خود  ی  اداره 

به مواد    حقوقی قوه قضاییه و امورحسبی و ماده    73و    56با عنایت  قانون   1194قانون 

)حاجی عزیزی، مولودی،   مدنی،اختیارات وصی همانند اختیارات پدر و جد پدری است.

 .( 96، ص1394حسنخانی، 

شرایط و مقتضیاتی در متون فقهی و قانونی برای حضانت طفل ضروری و مورد نیاز است 

 ز:که مهم ترین آنها عبارتند ا 

اسالم:  حضانت کودکی که مسلمان زاده است و پدر مسلمان دارد، با مسلمان   •

است. بنابراین پدر یا مادر غیرمسلمان نمی توانند حضانت فرزند مسلمان خود  

 را عهده دار شوند.
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عقل و سالمت جسمی: جنون در هر یک از والدین، از مسقطات حق حضانت  •

 نگهداری طفل موجود باشد.می باشد. سالمت جسمی نیز باید در حد 

،پس از طالق ازدواج مجدد کند،  مادرعدم ازدواج مجدد مادر:در صورتی که   •

است که   بگیرد.این در حالی  مادر  از  فرزند را  تواند حضانت  پدر طفل می 

چنین محدودیتی برای مرد وجود ندارد.البته ازدواج مجدد مادر زمانی موجب  

ابق زن در قید حیات باشد، در  سقوط حق حضانت وی می شود که شوهر س

غیر این صورت ازدواج مجدد موجب واگذاری حضانت به جد پدری نمی  

 شود و مادر در این حالت بر سایرین اولویت دارد. 

امین بودن: شخص حاضن،باید در نگهداری و تربیت طفل امین باشد و خیانت  •

واظبت یا  مورد از مصادیق عدم م  5قانون مدنی    1173و کوتاهی نکند.ماده  

انحطاط اخالقی در والدین که می توانند موجب اسقاط حضانت شوند را ذکر  

است از  کرده  عبارتند  قمار.  که  و  مخدر  الکل،مواد  به  آور  زیان   – :»اعتیاد 

فحشاء.   و  فساد  به  پزشکی –اشتهار  تشخیص  با  روانی  های  بیماری  به  ابتال 

به ورو  –قانونی.   او  اجبار  یا  از طفل  استفاده  د در مشاغل ضد اخالقی  سوء 

تکرار ضرب و جرح خارج از    –مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.  

متعارف.« حسنخانی،    حد  مولودی،  عزیزی،  ص1394)حاجی   ،100 -

101 ). 

نظریه   راستای    17/07/1374-4063/7براساس  قضاییه،در  قوه  حقوقی  امور  ی  اداره 

بیان کرده است که انتقال حق حضانت  قانون مدنی،    1168و    1169و  1172تشریح مواد  

از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بالاشکال است. بر اساس نظریه ی 

قانون مدنی است و طرفین می توانند   10این توافق مطابق ماده    6664/7-18/07/1381

توان به دادگاه    آن را اقاله نمایند و اگر یکی از والدین از قرارداد مذکور عدول کند، می

مراجعه کرد و مرجع قضایی به این امر توجه می کند که تکلیف حضانت بر عهده ی کیست 

-1144/7نظریه    مطابقو بر اساس مصلحت طفل در مورد حضانت وی تصمیم می گیرد.  
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بندند، الزم    27/02/1382 پای  بدان  زمانی که  تا  والدین  بین  توافق درباره ی حضانت 

اگر متعهد به واسطه ی قرارداد از تعهد خود سرباز زند، کسی که قانونا    الرعایه است، ولی

امتناع ورزد و توافق   مکلف به حضانت بوده است نمی تواند به عذر توافق، از انجام آن 

نیست. باره  این  در  والدین  قانونی  تکلیف  مسقط  مولودی،    طرفین،  عزیزی،  )حاجی 

 .( 109، ص1394حسنخانی، 

ی شیعه معتقدند که در صورت طالق و جدایی والدین، درصورتیکه طفل تقریبا تمامی فقها

در سال های ابتدایی دوران زندگی، طفل به  با توجه به اینکه  سال داشته باشد،  7کمتر از  

حضانت در دو سال ابتدایی باید مطلقا با  ،نیاز ضروری به وجود مادر دارد  دالیل مختلف 

 دختر و پسر وجود ندارد. مادر باشد و در این باره تفاوتی بین 

سالگی با مادر است. پس از هفت سالگی طفل،    7مطابق قانون مدنی ایران، حضانت طفل تا  

با عنایت به تأمین شایسته مصالح کودک و نزدیک تر شدن به سن بلوغ که نیازهای مادی  

  کم رنگ تر شده و جای خود را به تعلیمات و آموزش های اجتماعی می دهد، این اولویت 

باشد. پدر می  با  از هفت سالگی  اعطا شده است و حضانت پس  پدر  اتمام    به  از    7پس 

نزاعی بین پدر و مادر حادث شود، مصلحت طفل در نظر   خصوص حضانتدر  اگر  سال،

قانون    41گرفته می شود. در این حالت، مرجع صالح رسیدگی، دادگاه می باشد.مطابق ماده  

صمیم مناسب براساس مصلحت طفل توسط دادگاه  ، باید ت1391حمایت خانواده مصوب  

پس از رسیدن طفل به    اتخاذ گردد و در این مورد مصلحت نقش اساسی را ایفا می کند.

سن رشد و یا پس از دریافت مجوز رشد، اگر طفل هم چنان تحت تکفل باشد، در انتخاب  

 والدین خود برای ادامه ی زندگی مخیر است.

در حالت زندگی طفل با مادر، هزینه های مرتبط با نفقه ی وی   در رابطه با نفقه طفل،حتی

بر عهده ی پدر خواهد بود؛ لذا با توجه به موقعیت زنان در جامعه، تدبیر نفقه ی طفل، از 

است. کاسته  مراتب  به  مادر  زندگی  های  سختی  و  ی    مشکالت  ماده  استناد  قانون   6به 

ضانت به وی واگذار شده است حق ، مادر یا شخصی که ح1391حمایت خانواده مصوب  

اقامه ی دعوا برای مطالبه ی نفقه ی طفل را دارد و دادگاه ضرورت و ادعای خواهان را  
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اگر پدر فوت  .(  128، ص1394)حاجی عزیزی، مولودی، حسنخانی،    بررسی می کند.

قانون مدنی عمل می شود و نفقه بر عهده ی اجداد پدری   1199کرده باشد،براساس ماده 

رعایت اقربیت و در صورت نبود آنها، برعهده ی مادر است و در صورت نبود مادر، بر   با

)حاجی عزیزی، مولودی،   عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری طفل می باشد.

 .( 129، ص1394حسنخانی، 

درصورتیکه زن ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر،حق حضانت را بگیرد، اگر در آینده 

دا و  زوجین  شدند  فرزند  فرزندان  طالق  رای  یا  فرزند  حضانت  در  اولویت  افتاد،  اتفاق 

در    ها میتوانند در رابطه با نفقه طفل نیز  با مادر خواهد بود.آنطالق  مشترک در صورت  

 ضمن عقد، تصمیم گیری نمایند.   شرط

 

 حق تحصیل

ه  یکی از حقوق زن، حق تحصیل است.در قانون اساسی برای زن حق تحصیل در نظر گرفت

با ازدواج،وظایف زیادی برعهده ی زن قرار داده می شود که باید به آنها  شده است اما 

قانون مدنی شوهر می تواند با شغل زن مخالفت   1117عمل کند و چون مطابق ماده ی  

زن باید از شوهر خود بنابراین  و مطابق عرف، تحصیل نوعی حرفه محسوب می شود، کند

بگیرد اجازه  تحصیل  روشن »ب   برای  مسئله  این  حکم  صراحتا  ما  قانون  در  اینکه   دلیل  ه 

مشروع محسوب می   از آنجا که اصل تحصیل زن نیست،بهتر است به عرف مراجعه کنیم.«

 که شوهر با تحصیل وی مخالفت نکند.  شود،زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند

، می توان به حق تحصیل  با قرار دادن شرط تحصیل در ضمن عقد نکاح یا عقد الزم دیگر

دست یافت.براساس این حق،زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله ای که الزم بداند و در  

هر مکان و محلی که ایجاب کند را دارد و پای بندی به این شرط، وظیفه ی مشروط علیه  

 است. 

  

https://sadrains.ir/divorce-and-its-variants-in-civil-law/
https://sadrains.ir/divorce-and-its-variants-in-civil-law/
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 حق سفر)شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور(

توانند از کشور خارج   ه ی کتبی همسر خود میز گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاطبق قانون  

کند. بر این اساس، عبارت زیر به  شوند. این مسأله در عمل، مشکالت فراوانی را ایجاد می

زوج به زوجه، وکالت بالعزل میدهد که    شود:  منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می

یا  با همه اختیارات قانونی   بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر چه برای اخذ 

تمدید یا تجدید گذرنامه، از کشور خارج شود و این اجازه دائمی است.تعیین مدت، مقصد  

)موسسه حقوقی  و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صالحدید خود زن است.  

 (1399صدرا،

 

 حق طالق)شرط وکالت در طالق(

ماده  بر ط است که مطابق  برای مرد  فقط  ایران، حق طالق  قانون  قانون مدنی،   1105بق 

ریاست خانواده را برعهده دارد.هرچند که قانون گذار سعی بر آن دارد تا اختیارات مرد را  

به لحاظ شکلی محدود کند که از آن جمله می توان به ماده واحده قانون اصالح مقررات  

ص مصلحت اشاره کرد که مقرر می دارد در تمام موارد حتی  مربوط به طالق مجمع تشخی 

در موردی که زوجین بر طالق توافق داشته باشند باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه کنند 

حصول   عدم  صورت  در  و  کند  می  سازش  در  سعی  داوری  به  امر  ارجاع  با  دادگاه  و 

بر طبق شرع اسالم و  سازش،اجازه طالق می دهد.  1133براساس ماده    از سوی دیگر، 

قانون مدنی مرد هرگاه بخواهد می تواند همسر خود را طالق دهد و این حق انحصاری  

برای مرد محسوب می گرددکه در حدیث نبوی معروف )الطالق بید الخذ بالساق( یا )اال  

سوره بقره و آیات    232تا    227تملیک الطالق من اخذ بالساق( و عالوه بر آن در آیات  

، ذکوره طالق به طور ضمنی این موضوع استنباط می گردد و به همین دالیل مسور  2و  1

طالق از جمله ایقاعاتی است که در    تمام فقها فتوا داده اند که حق طالق برای مرد است.

می تواند به شخص دیگری وکالت دهد    .زوجاجرای آن مباشرت شخص زوج شرط نیست

 نماید.  که به نیابت از او مبادرت به اجرای طالق
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خودش    باتوجه به مطالب گفته شده، این موضوع روشن می شود که وکالت زوجه در طالقِ

 1119زیرا همانطور که در ماده  جایز بوده و الزم نیست مشروط به اموری در خارج شود

»طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که خالف مقتضای ذات : قانون مدنی اشاره شده

بر این اساس می توان   .در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند ...«عقد مزبور نباشد  

به زوجه وکالت در طالق به طور مطلق داد و برای جلوگیری از انحالل آن می توان آن را  

باید به صورت   ذیل یک عقد الزم و یا خود عقد نکاح درج نمود. وکالتنامه در طالق، 

براساس شرایط  رسمی و بالعزل و در دفتراسناد رس این وکالتنامه  می تنظیم گردد.تنظیم 

در صورتی که زوج ساکن خارج   شکلی و شروط خاصی می باشد که باید رعایت گردند.

  باید برای تنظیم این وکالتنامه به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه نماید. از کشور باشد  

د اختیارات است. چرا که در  بسیار اهمیت دارد حدو   طالق  آنچه که در تنظیم وکالتنامه

صورتی که وکالتنامه به شکل کامل تنظیم نشود ممکن است در مراحل تنظیم دادخواست  

ترین کاری که پس و یا اجرای صیغه طالق با مشکالتی مواجه شود. لذا مهم  طالق توافقی

از تصمیم برای دادن وکالت به زوجه جهت اجرای حق طالق باید انجام داد، تنظیم یک  

ترین مواردی که باید قید  مهم   ز یکی ا  باشد.وکالتنامه کامل با حدود اختیارات کامل می 

توان بنا اجرت المثل و سایر حقوق مالی است. البته می  نفقه،  گردد وکالت در بذل مهریه،

باشد. این قیدی است   کمترنسبت به کل مهریه یا به هر میزان    مهریه به خواست زوج ،بذل  

یط و توافقات فی مابین تغییر دهد. مثال اگر قرار بدین  که باید خود زوج با توجه به شرا

صورت است که زوجه، کل مهریه خود را در قبال طالق خلع به زوج بذل نماید، باید قید  

اما اگر قرار است که بخشی از مهریه توسط زوج   وکالت در بذل کل مهریه ذکر شود، 

 هر میزان از مهریه ذکر گردد.باید قید بذل پرداخت گردد و فقط بخشی از آن بذل گردد  

اسقاط حق  در  در وکالت حق طالق ذکر گردد، وکالت  باید  مهمی که  موارد  دیگر  از 

در صورتی که این مورد در وکالتنامه قید نگردد،    تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی است. 

الغ روز پس از اب   ۴۴پس از این که گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادر گردید، باید  

نسبت به ثبت و اجرای صیغه طالق اقدام نمود. در صورتی که قید اسقاط حق تجدیدنظر  

https://www.mizanlaw.com/landing/طلاق-توافقی/
https://www.mizanlaw.com/نفقه/
https://www.mizanlaw.com/مهریه/
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خواهی و فرجام خواهی وجود داشته باشد، صرفا پس از صدور رای دادگاه با اعمال حق 

 شود. ی و طالق ثبت مالذکر، حکم صادره قطعی شده و همان روز، صیغه طالق جاری  فوق

توکیل به غیر، بالعزل بودن وکالت با رضایت شخص زوج، موارد دیگر نیز همچون حق  

هستند که   و... موضوعاتی  اجرای صیغه طالق  و  ثبت طالق  دفاتر  به  مراجعه  در  وکالت 

 .1کنند د رسمی در وکالتنامه قید میمعموال دفاتر اسنا

 

 ی نتیجه گیر

انقالب مشروطه مع و مورد توجه قرار گرفتن فردیت و حقوق زنان از  تغییرات جوا  راساسب

حضور و فعالیت موثر بانوان در عرصه های متعدد و نیاز به علم و عمل زنان در    و  تاکنون

و با در نظر گرفتن    مطلوب است تا براساس نیاز زن و توافق طرفین ر،کنار مردان در کشو

برخی از  ،  1391مواد مذکور در قوانین اساسی و مدنی و حمایت از خانواده مصوب سال  

احتمالی  حقوق   از محدودیت های  فارغ  و  بتواند آسوده  تا  داده شوند  زن  به  انتقال  قابل 

و ازدواج نسبتا برابری داشته باشد. زوجین می توانند با   در جامعه به فعالیت بپردازد  ،آینده

توافق یکدیگر برخی از حقوق قابل انتقال را در ضمن عقد تنظیم نمایند. با توجه به اینکه 

ط ضمن عقد را قبل از عقد ثبت نمود، طرفین می توانند شروط را در ضمن  نمی توان شرو

و   ملی  و کارت  ازدواج  قباله  داشتن  همراه  با  عقد،  از  پس  یا  و  نمایند  تنظیم  نکاح  عقد 

شناسنامه به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و شروط را در قالب یک سند رسمی تنظیم 

 عتبر می باشد. کنند. این سند در نظام حقوقی ایران، م

با بیان حقوق مذکور،متوجه کاربرد هر یک شده و نسبت به آنها شناخت مختصری پیدا 

یا عقد الزم  و  همچنین دریافتیم که نحوه انتقال تمامی آن ها در ضمن عقد نکاح    کردیم.

دیگر،یکسان نبوده و اعطای صحیح و کامل برخی از آنان مستلزم ذکر قیودی در متن شرط  

 
بهتر است تنظیم متن وکالتنامه طالق با مشورت و راهنمایی مشاوران حقوقی و وکالی خانواده صورت گیرد. برای    1

سایت به  طالق  وکالتنامه  متن  نمونه  - وکالتنامه -کامل-متن-نمونه/https://www.mizanlaw.com)  مشاهده 

 مراجعه نمایید.  الق/(ط
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باشد  مانند شرط وکالت در طالق،    و  می  اسناد رسمی  یا  تنظیم وکالتنامه در دفتر  به  نیاز 

کامل    مطلق و  به طور  ،همچنین دریافتیم که برخی از حقوق، با توجه به سایر قوانین  دارند.

صرف دریافت باید توجه داشت که  قابل انتقال نبوده و صرفا بخشی از آنان منتقل میشود.  

زن و مرد نخواهد شد  حقوقاین حقوق در ضمن عقد موجب ایجاد برابری و توازن کامل 

بهتر، کاربردی و موثر می    وضعیتیو مباحث یاد شده صرفا در جهت بهبود شرایط و نیل به  

 باشند. 

 

 منابع فهرست 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.  -

 قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران.  -

 . 1391حمایت از خانواده مصوب  قانون -

 (، حقوق خانواده،چاپ سوم، جلد اول، تهران: بهمن. 1371) ناصر،کاتوزیان، -

 چاپ چهارم،جلد اول،تهران: میزان. حقوق خانواده،(،1384ناصر، )کاتوزیان، -

- ( عباسی،فرانک،  گذاری(،  1396پورمسجدیان،فاطمه،  حقوقی   سیاست    نظام 

ابوین  توافقات  درقبال  دانشگاه  حضانت،  حق  رس  بر  ایران  زنان  پژوهشکده 

 ، شماره اول. 5الزهرا،دوره 

(، نقش سازنده شروط ضمن عقد، پژوهشگاه علوم انسانی  1381پروین، فرهاد، ) -

 .  33و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره

(، شروط ضمن عقد نکاح، پژوهشگاه علوم انسانی و  1377خسروشاهی،فرحناز،) -

 .12ارهمطالعات فرهنگی، سال سوم،شم

(، بررسی فقهی و حقوقی وضع ویژه نکاح و آثار  1395وحیدزاده، مصطفی، ) -

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران. آن،
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 .70، شماره 18مطالعات راهبردی زنان، دوره  

ال - )اسکندری،  ایران،  1396هه،  حقوق  در  نکاح  عقد  در  نیت  حسن  (،بررسی 

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران.  

(، شرط تنصیف دارایی زوج راه کاری  1396جعفری، سوده، قیصریان، فرزاد، ) -

- 21فرهنگی،    تمطالعاو    نسانیا  معلو  ههشگاوجهت حفظ حقوق مالی زنان، پژ

 ، سال هشتم، شماره دوم.  39

بررسی صحت   (،1394،مصطفی، )، رحمانی پاچیدحمیمحمد، فرشی،رد،امین ف -

نکاح عقد  ضمن  طالق  حق  اسقاط  شرط  صحت  عدم  حقوق  یا  مبانی  و  فقه   ،

 ، شماره دوم.48اسالمی، سال

- ( فاطمه،  سیده  میرحسینی،  احمد،  سید  عدم  1394میرحسینی،  شرط  بررسی   ،)

ف های  پژوهش  نکاح،  عقد  ضمن  زوجه  تحصیل  با  زوج  قهی،  مخالفت 
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https://iusnews.ir/fa/news-details/375583/ ،28/09/1399 . 
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https://iusnews.ir/fa/news-details/375583/
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Examining the balance of power in the Middle East with 

emphasis on the power struggle in Syria, Iraq and Yemen 

Mohammad Reza Mahdavi   

 

Abstract  
The theory of balance of power has been proposed in the framework of 

realism theories in international studies. According to the theory of balance 

of power, in the state of anarchy prevailing in the international system, the 

only way to maintain survival and prevent war is to balance and strengthen 

the military strength of countries in the face of external threats. Therefore, 

in the theory of realism, the model of balance of power is the only approach 

of governments in the power struggle between them and the behavior of 

governments in this context can be examined. On the other hand, the Middle 

East region has always been involved in conflicts and long wars, and the 

wars in Syria, Iraq and Yemen are among the most important conflicts in 

the region in recent years. Therefore, in this article, based on the theory of 

balance of power, the role of the three countries of Iran, Turkey, Saudi 

Arabia and also the Zionist regime in the three conflicts in this region is 

examined. Therefore, with a descriptive-analytical method, first the theory 

of balance of power in international studies is explained and then the role 

of major countries in each of the conflicts in Syria, Iraq and Yemen is 

examined and explained according to the theory of balance of power. 
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The Impact of the Islamic Revolution of Iran on Political Issues 

and International Relations 

Ramin Vahabzadeh 

  

Abstract  
The Islamic Revolution has had several effects on the system and regional 

relations, and the study and explanation of these effects can further clarify 

the position and role of the Islamic Revolution in the regional system and 

the effectiveness of such a system in relation to existing systems in the 

region. In this research, an attempt has been made to answer the question: 

what has been the impact of the Islamic Revolution on political issues and 

international relations in the Middle East and the world? To answer this 

question, we examine the most important impact of the revolution on 

international relations in a descriptive manner.  The formation of the 

Islamic Revolution in Iran should be considered one of the most important 

developments of the twentieth century. The occurrence and victory of the 

Islamic Revolution of Iran in 1978 is one of the important political and 

international developments. The transnational nature of the Islamic 

Revolution, the international position of Iran and the strategic importance 

of the Persian Gulf and the Middle East, indicate that the Iranian 

Revolution is an international event and phenomenon. 
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The Role of the Executive in Afghanistan's Constitutional Law: 

A Case Study of the Government of National Unity and National 

Participation 

Safi-o-llah Omran 

 

Abstract  
The political community is composed of a ruler and a submissive, whose 

fundamental rights deal with the relationship between the two friends. Due 

to the importance of regulating the relations and principles governing 

political relations between individuals and the government and the 

distribution and transfer of power in today's societies, the constitutions of 

each country express these basic principles and relations between power 

structures in each country. Considering the importance of the concept of 

separation of powers in the constitution, this article identifies the 

executive branch in the structure of the constitution of Afghanistan, first 

examining the form and functions of this branch and then considering the 

many problems in the two elections in 2014 and 2019 and the changes that 

occurred in the structure of the executive branch of this country to review 

and compliance with the structure of the constitution of this country and in 

the end, considering the general knowledge of the executive branch and 

the angles of the two governments We will conclude that the formation of 

the two governments in question is in conflict with the Afghan 

constitution and was created solely on the basis of political agreements 

without regard to the principles of the constitution. 
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Constitution, Executive, Afghanistan, Government of National Unity, 

Government of National Participation. 
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The difficulties of invoking the right to freedom of expression in 

the Charlie Hebdo cartoon and similar cases 

Abolfazl Nojavan 

 
Abstract 
In order to answer the question, "What are the difficulties of invoking the 

right to freedom of expression in justifying cases such as Charlie Hebdo 

cartoons?" It has been concluded that from both moral and legal aspects, the 

above-mentioned citation is unjustified. The moral principle of fairness says 

that what you do not like for yourself, do not like for others. Experience has 

shown that these justifiers do not invoke freedom of expression in their 

insults. From a legal methodological point of view, this citation is also 

unjustified. Because, every sentence is for a subject and the mentioned case 

(ie insult through publishing a cartoon) is not the subject of the sentence of 

freedom of expression. If the latter reason is disputed, it can be said again: 

According to international instruments such as Article 19 (3) of the 

International Covenant on Civil and Political Rights, freedom of expression 

is subject to certain restrictions, including respect for the rights or dignity 

of others, and It is public morality that makes it impossible to invoke 

freedom of expression in justifying such cases. 

 

Keywords 
The right to freedom of expression, rights, ethics, insults in the form of 

cartoons 
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The right of a minor to marry, from duty to right 
Mohammad Reza Jafari   

 

Abstract 

Marriage is a very important issue that the happiness of human society 

depends on doing it right and forming a healthy family. Anything that 

interferes with the proper functioning of the marriage must be uprooted. 

Marriage of a minor is one of those inappropriate practices that has been 

practiced for a long time. Perhaps in the past, this type of marriage was 

finally structured, but today, based on various evidences and experiences, it 

is considered one of the serious harms of human society that must be treated. 

In this article, an attempt has been made to explain the jurisprudence and 

law to some extent in this regard, and in the meantime, their weaknesses 

have been reveale  Ultimately, it is desirable for this type of marriage to have 

an absolute legal prohibition and to abandon it due to the many harms that 

it entails. 
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Relationships between government and sharia taxes 
Abolfazl Khakzad Bejestani 

 
Abstract 

Taxes, as the main source of revenue for governments, are a powerful tool 

for correcting market distortions as well as redistributing revenues. Islamic 

countries, including Iran, have made changes to their tax systems to achieve 

an efficient system. It is necessary to study the compliance of these taxes 

with the indicators and characteristics of the Islamic tax system. In the 

present era, on the one hand, people pay sharia taxes such as khums and 

zakat, and on the other hand, the government collects sums from the people 

as taxes to provide its revenues. Now, for some religious people who pay 

sharia taxes on the one hand and government taxes on the other, the question 

has arisen whether it can be said that one type of these taxes is enough for 

another? In this article, we intend to examine the relationship between 

customary and sharia taxes, Therefore, first, the term tax definitions will be 

dealt with, and then the Islamic tax system and the Iranian tax system will 

be examined, and at the end, the relationship between governmental and 

religious taxes and the opinions of imitation authorities will be expressed in 

this regard. 
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Investigating the possibility of applying the conditions while 

concluding a marriage in Iranian law 
Fatemeh Omidian Pourbaursad 

 
Abstract 
Given the progress of women in various fields and the active presence of a large 

part of them in society, and given the problems that women face today, it is 

appropriate to prevent the violation of rights and reduce their problems in the 

future, couples should be more aware of the marriage and the legal consequences 

of it, to start a family and enter into a marriage. A contract is an agreement of wills 

to create legal effects Although the legal effects of certain contracts, such as 

marriage, have been determined by the legislature; But the legislature has allowed 

the parties to the contract to accept a condition or terms in the contract to the extent 

that it does not contradict the law. The condition related to the marriage contract 

can be included as a solution during the same contract or during another necessary 

contract, before or after the marriage according to the agreement of the parties. It 

is important to include the conditions in the marriage contract in order to protect 

the woman and maintain the family and to observe the necessary provisions to 

prevent future problems. The question is, under what conditions can women have 

a relatively equal marriage? In this article, according to the studies conducted in 

the field of marriage and its legal consequences, it has been tried to introduce and 

briefly explain some important and required rights of women that can be received 

during marriage or other necessary marriage. These rights include the right to 

determine housing, the condition of power of attorney in divorce, the right of 

custody, the right of employment, the right to education, the condition of halving 

property and the condition of power of attorney in issuing a travel permit. 

Keywords 
Marriage, divorce, employment, condition in the contract 
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برای دانش پژوهان راهنمای نگارش مقاله  

واهد بود. خو  گاحتمالی پاسخ   یها و ادعاها  نویسنده باشد و او در برابر اعتراض  یش هاالت  ثمره  باید  مقاله -1

 .ع مخاطبان برساندالبه اط  یدعه موارد را در شماره بکداند    ود می خه حق  ، نشریف خالفشک  تدر صور

 . لیلی باشدح و در حد مقدور به صوره ت یمقاله باید دارا اصالت، نوآور -2

 . ر نیز ارسال نشده باشدگدی  تنشریا یر منتشر شده باشد و همزمان براگدی یمقاله ارسالی نباید در جا -3

شده  فادهتبر استععلمی باشد و در تدوین آن از منابع اصلی و م تقیقا ح نامه ت ارش مقاله باید تابع شیوهگن -4

 د. باش

 . ر شودکچکیده ذ لمه باشد و در ذیلک ۵ دامکلیسی هر گارسی و انف به زبان  یلیدکان گاژو  -5

  ی واننده را براخه ک  یا ونهگو روشن باشد، به  ق و مقدمه دقی قیقح ت  رضیهف  سوال اصلی، یدارا مقاله باید -6

 . ندکآماده  لی ث اصح ورود به ب

در  یبند و جمعگیری لیل شود و نتیجه ح و ت  تبیین خوبی  به مقاله باید یث اصلی، موضوع و مدعاح در ب -7

 .پایان آورده شود

 د.ر شوکاهیم در پاورقی ذفو م تحا الادل التین اصط مع -8

تاب کنویسنده، سال نشر  فامیل  ه درون پرانتز، ک  تصور  باشد و به این   درون متنی   تبه صور  دهی   درسآ -9

 د.بیای فحهص مقاله و شماره یا

 دباش زیر به ترتیب ایدها ب نوشت  منابع و پی  -10

 الف: کتاب  

ویراستار، نام مجموعه   ردآورنده یا گل پرانتز(، عنوان مقاله، نام  خسال انتشار)دا  نام نویسنده،  نام خانوادگی،  

 شر: ناشر نوبت چاپ  ل نح ، متمقاال

 مقاله ب: 

شماره   نشریه، نوبت انتشار نشریه،»عنوان مقاله«، نام    ی، نام نویسنده، سال انتشار )درون پرانتز(،گنوادخانام   

 ه.نشری

 ج. مجموعه مقاالت   

  ر، ل نشر، نام ناشح ، متنام، سال انتشار)درون پرانتز(، عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجموعه مقاال   ی،گانوادخام  ن

 ه.  مقال فحاتص شماره 

 د: منابع اینترنتی

 ت. ه به سایعمراج خاینترنتی، تاری ی، نام نویسنده، عنوان، نام و نشانی گانوادخنام  


