
 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق موضوع

 نظارت شرعی بر قوانین در جمهوری اسالمی افغانستان امکان سنجی

 تحقیق و تتبع
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 1398مزارشریف سال 



 چکیده
داند. عقل و سیره عقالی پیشوا در عرصه حکومت و مدیریت، ضمانت اجرای عملی قوانین را نظارت مستمر بر آن می

 یل و تشخیص سقم و صحت امورای توأم با عقالنیت است که در گستره اجتماع بشری، با تجزیه، تحلعالمانهنظارت کنش 

مفهوم عام آن، همانا بازرسی و مراقبت بر اجرای درست قانون است، چه قانون آسمانی باشد یا  نظارت بهگیرد. صورت می

رش و بررسی وجود و عدم وجود شرایط صالحیت اشخاص و زمینی، اما نظارت به معنای خاص آن، عبارت از فرایند نگ

گیرد و به نام نظارت پیشینی یاد نظارت با این رویکرد، حین گزینش کارگزاران صورت می .اقدامات متناسب با آن است

تناسب با های از قبل تعیین شده و اقدامات ممیشود. اگر نظارت بر فرایند عملکرد اشخاص و مقایسه ایشان با قانون و هدف

 با ها و نتایج عملیاتیه مطابقت طرحآن صورت گیرد، نظارت پسینی است. نظارت به مثابه حصول اطمینان نسبت ب

ها را با عملکردها وفق داده و بینیها را با موجودها، پیشفعالیتی که بایدها را با هست ها، مطلوب است،های مورد نظر هدف

الگوی  پس؛ در مسیر رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده، به اختیار مدیران قرار میدهدتصویر شفافی از جریان فعالیت ها 

 ؟قابل ارائه نظارت بر قوانین در افغانستان چگونه است

نظارت بر وضع و  شرعیبا عنایت به اسالمی بودن جمهوری اسالمی افغانستان، این تحقیق در پی ایجاد راهکارهای 

تطبیق قوانین بود و به نتیجه که دست یافته است، همانا پیدا نمودن مکانیزم عملی نظارت بر حسن تطبیق آن قسمت از مواد 

شده است. با مداقه که در های اسالمیقانون اساسی است که در آن ذکر از دین مبُین اسالم و حفظ فرهنگ و ارزش

یی بر وضع و تطبیق قوانین نهاد نظارتی فرا قوهراهکار پیشنهادی این تحقیق، تأسیس یکهای نظارتی صورت گرفت، شیوه

در جمهوری اسالمی افغانستان است. « محکمه عالی نظارت بر قوانین»در وفاق و انطباق با موازین اسالمی، تحت عنوان 

بینی گردیده ج مواد در قانون اساسی، پیشهای این نهاد نیز با پیشنهاد درجایگاه حقوقی، وظایف، اختیارات و صالحیت

 است.

 .سنجی، نظام حقوقی، امکانهانظارت، قوانین، راهکار ها:کلیدواژه

 بحث ورودی بر موضوع

سلحشور، قهرمان و برخوردار از همت اسالمی  ،شکی نیست که ملت جمهوری اسالمی افغانستان، یک ملت با دیانت

های دینی و جهاد فی سبیل است. از زمان ورود دین مُبین اسالم به این سرزمین تاکنون، در راه حفاظت و حراست ارزش

 اند. اسالمی بودن حکومت و نظام سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان منشأ در همین مسلمانهای که نکردهاهلل، چه جانبازی

بودن ملت و التزام آنان به دین و پای بندی به دساتیر شریعت اسالمی دارد و اساس قوانین اساسی در افغانستان نیز بر همین 

واقعیت استوار بوده است؛ یعنی با توجه به دیندار بودن مردم، قوانین اساسی افغانستان، دین اسالم را به گونه توصیفی آن به 

 عتبار و اهمیت تجویزی آن.نه به ا رسمیت شناخته است،

ی افغانستان ی نظارتی بر وضع و تطبیق قوانین در جمهوری اسالمقیق در پی آن است، ایجاد راهکاراین تح اما آنچه

ت، بحث در نقد بر این نیست که قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، فاقد دستورات و معیارهای اسالمی اس است.

مانده است، این خأل اینجا است که دستورات ناب اسالمی و غیر اسالمی، فاقد ضمانت اجرا و بدون نظارت بر تطبیق آن باقی



 

 

 

اند، زیرا عدم نظارت بر قانون، برابر با عدم سو از این ناحیه متضرر گردیدهها به ایناست که ملت مسلمان افغانستان، از سال

کارگیری جرئت و جسارت اسالمی زعما و یک جامعه است. نقد و خواهش دیگر، بیداری، تقال و بهموجودیت قانون در 

های حقه مردم شریف و خواران جهانی عصر و رعایت حقوق و آزادیکسوتان دینی به هدف شکستاندن طلسم خونپیش

را به دست دارند و ضمناً سنگ  خطاب به آنانی است که حکومت و قدرت قاهره دولتاین دوست افغانستان است. دین

زعم  وفتق سرنوشت ملت مظلوم جمهوری اسالمی افغانستان را بهزنند و رتقدیندار بودن و حمایت از دین را به سینه می

کنند، وپنجه نرم میکنند. این عُسر و حَرج که مردم با آن شب و روز دارند دستخودشان، با امعان نظر حراست می

دیگر، در تئوری و نظر مردم را به ساحل سعادت و یُسر و فَرج عبارتا وضع قوانینی بدون ضمانت اجرا، یا بهخواهند که بمی

 برسانند که این جز ترفند سیاسی، چیزی دیگری نیست.

 تعریف نظارت

مدیریت، نظارت علم  در .«1404راغب اصفهانی، » نظارت از ریشه نظر، به معنای نظر انداختن به چیزی و دقت در امری است

دن به شود و سازمان را در زمینه رسیای از قبل طرح شده میعبارت از فعالیتی است که باعث تطبیق عملیات، با برنامه

 .«375 ،1378مشرف جوادی، » نمایدهای مورد نظر، از انحراف حفظ میهدف

 انواع نظارت

، ناظر با دردر برخی موا ه انواع مختلف تقسیم گردیده است.با توجه به حدود و نوع اختیارات ناظر و جایگاه آن، نظارت ب

 ا به مراجعکند و در برخی موارد، خالف ورزی ردیدن انحراف، صالیت و مسئولیت مقابله با خالف ورزی را پیدا می

اسطه شود و گاهی هم به وطور مستقیم متصدی امر نظارت میدهد. بعضاً شخص ناظر خود بهصالح مافوق گزارش میذی

 .کنددیگران به تخلفات رسیدگی می

 الف: نظارت اطالعی یا استطالعی

یاز به دون نبنظارت استطالعی عبارت از کسب اطالع و آگاهی ناظر از صالحیت، مصوبات یا عملکرد اشخاص است،  

ه بهای موجوده الفتائید و تصویب آن از طرف ناظر. یا به عبارت دیگر، شخص ناظر جز وظیفه اطالع رسانی نسبت به خ

صالح مافوق سقم و صحت آن عملکرد را به مرجع ذی گزارش طالع وربط فوقانی ندارد؛ یعنی این که ناظر امراجع ذی

 .«47، 1390مرتضایی، »دهد می

 ب: نظارت استصوابی

 اجرای آن یش ازنظارت استصوابی عبارت از مراقبت داشتن ناظر بر اقدامات متولی کاری و تصویب کردن اعمال وی پ

نگ معین، فره»کند موده و در صورت موافقت وی عمل مییعنی متولی پیش از اقدام به هر عملی، با ناظر مشورت ن؛ است

ید به رد اشخاص بادر نظارت استصوابی، افزون بر کسب اطالع و آگاهی، صالحیت، مصوبات یا عملک«. 1350، 4معین، ج 

 .«50، 1390مرتضایی،» تائید و تصویب ناظر برسد

ستور و گر ناظر دزوم، اموافقت ناظر بوده و در صورت لبه نظر میرسد که در نظارت استصوابی، اقدامات نیازمند تصویب و 

مل ند قاضی عهمان حکمی صادر نماید، اطاعت آن الزمی است، در غیر آن اقدامات مجری فاقد اعتبار خواهد بود. ناظر

 دارد.نموده و وظیفه مطابقت عمل عامل را با قانون به عهده



 

 

 

ت کند و ضمن کسب اطالع و آگاهی، صالحیبی نظارت میپس ناظر استصوابی، ناظری است که با نظارت استصوا

ی گفته مان نظارتبه ه مصوبات یا عملکرد اشخاص باید به تائید و تصویب او برسند. یا به عبارت دیگر، نظارت استصوابی

جلو هرگونه کند تا اجرا را تصویب میگیری، حضور عینی دارد و اقدامات قابلشود که در آن ناظر در تمام امور تصمیممی

 .«27، 1390ایزدهی،»های مجریان گرفته شود اشتباهات یا سوی استفاده

 ج: نظارت والیی

امعه مدیریت ج حوزه نظارت والیی که ریشه در فقه سیاسی دارد، نظارتی است که حاکم اسالمی بر حُسن انجام امور در 

ارت، منحصراً از ین نوع نظااین، نظارت داشته باشد و در فرایند این نظارت، باید اسالمیت نظام را مورد مداقه قرار دهد. بنابر

 .«30-29، 1390ایزدهی،» گیردجامعه قرار دارد صورت می در حوزه اداره کالنجانب شخصی که در هرم قدرت رهبریت 

 د: نظارت سلسله مراتبی و نظارت تأسیسی

گیرد. این ر میزیابی قرارد اردر نظارت سلسله مراتبی، فرد ناظر نیز تحت نظارت و کنترل نهاد فراتر از خود قرار دارد و مو 

رد، از ار دانوع نظارت بیشتر بر مبنای اوصاف شخص ناظر مبتنی است، چنانچه شخص که در رأس جامعه اسالمی قر

 ایین صورتبه پ ر( برخوردار است؛ بنابراین، چنین نظارتی از باالاوصاف چون )عدالت، تقوا، فقاهت، تخصص و تبح

ز داخل اگزینش عامل، نسبت به نظارت تأسیسی فرایندی است که بر اساس آن، نهاد، موسسه یا فرد ناظر، در ابتدا گیرد.می

توان الزامی دانستن ت را میهای عملی این نوع نظارنمایند. از جمله مثالاهل در مناصب قدرت جلوگیری می شدن افراد نا

 اوصاف معین در گزینش حاکمان و کارگزاران در حوزه کاری به شمار آورد.

 ه: نظارت مستقیم و نظارت غیر مستقیم

ه کند و در برخی موارد به واسطصورت مستقیم بر عملکرد کارکنان نظارت میدر نظارت و کنترل، گاهی شخص ناظر به 

ها، مناسب نوع فعالیتتگاهی در اثر عوامل چون گسترش جامعه،  دهد.نظارت خود قرار می مأموران دیگر آنها را تحت

تقیم یا به طور غیر مس کند که فرایند نظارت بر اعمال و رفتار کارگزاران بهنبودن یا عدم امکان نظارت مستقیم، اقتضا می

 .شکل پنهانی صورت گیرد

 و: نظارت دولتی و نظارت مردمی

کنند، وقتی نظارت بر عملکرد دیگران گاهی مردمی است، یعنی مردم بر اَعمال مسئوالن و متصدیان امور اِعمال نظارت می 

های مختلف، از قبیل توصیه، انذار و جایگاه و ها را به شیوهاز سقم و صحت کارشان مطلع گردیدند، جلو خالف ورزی

. این آیه قرآن 1)ای مؤمنان! خود و اهل خود را از آتش نجات دهید(گیرند. خداوند ج، مفرماید: شخصیت و غیر می

کاری، برادر مسلمانش وی را کند که مردم باید در جامعه اسالمی بر خود الزم بداند تا در صورت بروز خالفتصریح می

                                                                   
 - یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا.../ تحریم/ 1.6



 

 

 

مثابه شبان هستید و ما بهفرماید: آگاه باشید که همه شگوش زد نموده و از مأخذه الهی هشدار دهد. چنانچه پیامبر ص، می

 «1738، 1422بخاری، » 1تان مسئول از رعیت خودیدهمه

ا نظارت یکنند، نظارت آنها به نظارت درون سازمانی و نظارت برون سازمانی نظارت که نهادهای رسمی حکومتی می

ه رکنان حوزر کاازمان بخارجی و داخلی قابل تقسیم است. یا به عبارت دیگری، گاهی نظارت توسط مدیر مسئول خود س

 .«27، 1392،مرتضایی» گیردگردد و گاهی نظارت بر یک سازمان رسمی توسط سازمان دیگری صورت میکاری اعمال می

 ز: نظارت پیشینی و نظارت پسینی

رگزیده بصحت  نظارت پیشینی، یعنی نظارت در حین گزینش و انتخاب کارگزاران و بررسی تکمیل شرایط صحت و عدم 

 ان، پس ازرگزارشونده، قبل از واگذاری منصب و مسئولیت برای وی است و نظارت پسینی، یعنی نظارت بر عملکرد کا

 .«49، 1392مرتضایی، »واگذاری منصب و مسئولیت برای آنها است 

 موجود قوانین بر تطبیق شرعی نظارت برای پیشنهادی هایزمینه

ه در کفغانستان ا ساسی، در نظر است تا راهکارهای نظارتی بر حسن تطبیق قسمت از مواد قانون ااز تحقیق در این بخش

های تطبیق آن نیز زمینهشده است، پیشنهاد گردد. امید که های اسالمیآن ذکر از دین مبُین اسالم و حفظ فرهنگ و ارزش

 هیا سازد.م ،تری را برای حفظ هویت اسالمی ملت مسلمان افغانستانمساعد گردیده و راهکارهای هر چه بهتر و خوب

 اساسی ( قانون3) ماده تطبیق برای تفسیر و مکانیزم عملی الف: ایجاد

 باشد. اسالم مقدس دین کاماح و معتقدات لفمخا تواندنمی افغانستان هیچ قانون چنین مشعر است: در ( ق.ا.ا3ماده )

امل جمهور میرسد، شسدر این ماده قانون اساسی، همه مصوبات هر دو مجلس را که به توشیح رئی« هیچ قانون»بیان مطلق 

س شورای ملی که به قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلدارد: ( قانون اساسی بیان می94که ماده )گردد، چنانمی

 .جمهور رسیده باشدتوشیح رئیس

که با ی اسالمی افغانستان است، اما اینحقوقی جمهور -کننده اسالمی بودن نظام سیاسیاین اصل قانون اساسی، توجیه

نقض نکند؟  اساسی را ل قانونداشته باشد و یا این اصمبادا مغایرتی با موازین اسالمی چه راهکاری باید قانون وضع گردد تا 

که در صورت مخالفت اینتر از همههای اسالمی کدام اند؟ مهممحک و معیار مخالفت قانون با احکام و ارزشیا سنگ 

انون قکننده این مخالفت کدام ها اند؟ دهنده و ترمیمقانون موضوعه با احکام شریعت اسالمی، مرجع و یا مراجع تشخیص

 اساسی در این موارد، تصریح ندارد.

                                                                   
 1-کُلُکُم َراعٌ، کُلُگُم َمسئُوٌل َعن َرِعیَّتِه...  



 

 

 

آمده است، اما واضح نیست که کدام بُعد عمل( قانون اساسی ذکر از معتقدات و احکام اسالمی به3ده )ثانیاً، در متن ما

ای از احکام الهی، عنوان یک منظومهگردد، زیرا دین مقدس اسالم بهاحکام دینی )اعتقادی، فقهی، اخالقی( را شامل می

اصول اعتقادی، احکام فقهی و اصول »دارای سه ضلع دارای سه نوع اصول است؛ یعنی دین اسالم یک مثلثی است که 

ها شامل احکام شرعی اینگردد و نظر به تعریف که از حکم شرعی صورت گرفته است، همهرا شامل می 1«اخالقی

 شوند.می

وجوب، حرمت، »، از جهت اقتضا 2که به افعال مکلفین تعلق یافته است حکم شرعی عبارت است از خطاب خداوند

« 26، 1997ابو زهره، »...یا وضع و ارتباط بین دو چیز مانند شرطیت، زوجیت، مالکیت« اباحه»یا تخیر « کراهتندب و 

 .«3، 1385فیض، « »46، 1زحیلی، »

است؛ یعنی در مورد حراست و پاسداری از اعتقادات و خصوص را نیازمندگانه، راهکار بهچون هر یک از این احکام سه

یازی به ام فقهی ند؛ احکنوع مکانیزم ضروری است تا جلو تبلیغات ضد دینی و باورهای اعتقادی را بگیرباورهای دینی، یک 

اسالمی  که قانونگذار اساسی جمهوریخواهد. حال اینشیوه دیگر نظارتی دارد و نهادینه ساختن اخالقیات راهکار دیگر می

سنجه  ونظر دارد  مطمح« اشاعری، معتزلی، امامی، ماتریدی»می افغانستان مخالفت با اعتقادات را از منظر کدام مکتب کال

 محک میزند، در حجاب است.کدام یک از مذاهب فقهی  تغایُر و توافق احکام فقهی را بر مبنای

ی نظام ختار تشکیالت( قانون اساسی صرف در عرصه قانونگذاری است، نه در سایر موارد سا3ضمناً، صراحت این ماده )

یک  هم فاقد ضمانت اجرا،توان فقط با متن یک ماده قانون اساسی، آنهوری اسالمی افغانستان. چگونه میسیاسی در جم

های رزشاد و ظهور ه ورونظام را مهر تائید اسالمی زد؟ عالوتاً، فقدان مکانیزم درست نظارت بر تطبیق این اصل، منجر ب

م بودن نظا سالمیاه گردیده است که این خود نقدی است بر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مغایر موازین اسالمی در جامع

 اسالمی افغانستان. حقوقی جمهوری -سیاسی

اما در یک تحلیلی از این ماده قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، چنین استدالل صورت گرفته است: از بیان 

قانونگذار هیچ یک از مکاتب کالمی و آید که برمیدر متن ماده سوم قانون اساسی چنین « معتقدات و احکام اسالم»مطلق 

مذاهب فقهی را هدف قرار نداده است و به گونه مطلق اساسات، معتقدات و احکام شریعت را در نظر دارد. ضمناً اگر این 

                                                                   
اسمای او جل جالله و ایمان به نبوت، معاد و زنده اصول اعتقادی ریشه در باور، اعتقاد و ایمان دارد به وحدانیت خداوند متعال و صفات و  -1

 شدن بعد از مرگ و این که اندازه خیر و شر از جانب خداوند.

کند، مانند می تعیینا رهای حقوقی افراد  تکلیفاصول احکام فقهی یا همان شریعت اسالمی، شامل همه احکام و قوانین که وظایف، حقوق و 

 قوق مدنی و غیره.احکام معامالت، احوال شخصیه، ح

اعث ده از آن، بشود و استفااست که مربوط به تزکیه و تصفیه نفسی، اخالقی و سجایای مسلمانان می اصول اخالقی، شامل آن عده از احکام

 گردد.نهادینه شدن فضیلت اخالقی و عدم آن، منجر به بروز رذایل اخالقی در رفتار انسان می
  - الحکم هو الخطاب اهلل المتعلق بافعال المکلفین باالاقتضا اوالختیار اولوضع.2



 

 

 

جمهوری ی اساسی رفت از این معضل را برای قانونگذارتوان راه برونماده قانون اساسی تفسیر موسع گردد و نه مضیق، می

که قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان در مواد دیگرش، برای هریکی از مذاهب بازنمود، آن این اسالمی افغانستان

بینی نموده است و در اساسات نیز همه مذاهب موجود در افغانستان مطابق مذهب خودش، قانون احوال شخصیه را پیش

 الف مذهب فقهی دیگر، حداقل موافقتوافق یک مذهب فقهی باشد و مخاند. حال اگر حکمی که ماسالمی باهم مشترک

همین است. این اختالف  داری که ملت مسلمه را از مشکل تعصب و دکم گرایی بیرون کند،با اسالم دارد و روح حکومت

مغایرت  ، اما اختالف که توأم با تعصب و تحجر باشد، مایه هالکت ملت مسلمه است وامت یعنی رحمت بدون تعصب،

 قانونی که اصل موازین اسالمی را مورد سؤال قرار دهد، پذیرفتنی نیست؛ نه اختالف که بین مذاهب وجود دارد.

الدالله  زمان قطعی الثبوت و قطعیتوان یک قانون را مخالف احکام و موازین اسالمی تلقی نمود که همثانیاً، وقتی می

کام اسالمی لفت با احر مخاده باشند و یا قطعی الثبوت باشند ولی ظنی الدالله، باشند، اما اگر ظنی الثبوت و قطعی الدالل

صول همه ااساسات و  شوند. درنتیجه، آن قانونی در مخالفت با موازین و احکام شریعت اسالمی خواهد بود که بادانسته نمی

 .«385-383، 1394دانش، »اشند قطعی الدالله ب که قطعی الثبوت ومذاهب اسالمی در مغایرت باشند و دیگر این

ی با انون اساسواد قدر اثر عدم موجودیت نهاد نظارتی مشخص و با صالحیت در جمهوری اسالمی افغانستان، برخی از م

راحتاً اده سوم صمی با چنین مشکالت اجرایی مواجه بوده و حتی متناقض یکدیگرند، به گونه مثالً ماده هفتم قانون اساس

 اسالم مقدس دین احکام و عتقداتم مخالف تواندنمی افغانستان هیچ قانون درکند که ده سوم حکم میمغایرت دارد. ما

المللی های بینیثاقمالدول، دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین باشد، اما ماده هفتم همین قانون اساسی، چنین مشعر است:

 کند.که افغانستان به آن ملحق شده است و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت می

یر احکام مغا المللی که افغانستان آن را تصویب و به آن ملحق گردیده است، حاویدر این حالت اگر در اسناد بین

 ؟اددجحان خواهد ( را رعایت  میکند و یا ر7ا ی 3یک از مواد )باشد، دولت حکم کدامشریعت اسالمی 

سیاسی افغانستان فاقد  1که تاکنون رژیمحقوقی افغانستان وارد است، این -نقد دیگر که بر اسالمی بودن نظام سیاسی

حقوقی افغانستان تا هنوز  -ظام سیاسییک تعریف معین و مشخص است. یا به عبارت رساتر، پشتوانه فکری و ایدئولوژیک ن

تلفیقی با اسالم دارد و با  ،بر مبنای کدام مشرب فکری می بودن جمهوری اسالمی افغانستانتبیین نگردیده است که اسال

جمهوری های جمع کننده اسالمی بودن نظام سیاسی تغذیه از کدام آبشخور فکری، باید آن را اسالمی بدانیم؟ ضمناً مالک

حقوقی  -سیای نظام سیابا دموکراسی پسا مدرن در چه ادبیات سیاسی ریشه دارد؟ یعنی در یک کفهی افغانستان اسالم

                                                                   
رژیم در لغت به معنای فضا، جو، هژمونی، سیطره و تفوق، اسکلت ساختاری، دامنه، الیه، سپهر سیاست، عرصه سیاست، مانند جو کره زمین که  -1

است. عوامل ایستا، مانند ساختار تشکیالتی و  سیاسی است. رژیم حاوی دو نوع عواملفراتر از نظام  کنند وهمه در هوا و فضای آن زندگی می

نظام سیاسی مبتنی بر عوامل ایستا و رژیم  باشد. شناسی و اقتصادی میجامعه، مانند ایدئولوژی، معیارهای تغییررشد و  در حالیعوامل پویا و 

 مند است.سیاسی از عوامل پویا و ایستا بهره



 

 

 

جمهوری اسالمی افغانستان، سنجه اسالمی بودن و در کفه دیگر آن، ایمان داشتن مجریان قانون و عُمال قدرت به 

دموکراسی، در چه ترازوی اندیشه سیاسی، قابل  داوری و تعریف مشخص ازهم بدون کدام پیشدموکراسی غربی، آن

( قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، به یکی از امور که دولت مکلف دانسته 6توزین است؟ در حالی که طبق ماده )

 شده است، حمایت و تحقق دموکراسی در افغانستان است.

ه مردم توان داشت، این است کستان میحقوقی افغان -یبه نظر میرسد، یگانه فهم روشنی که از اسالمی بودن نظام سیاس

من موحد و مؤ اما درست که ملت افغانستان، یک ملت ، سهیم اند؛ستانحقوقی افغان -داری در چهارچوب نظام سیاسیدین

تواند نظام فاقد کند، دیگر صرف مؤمن و موحد بودن ملت نمیاست، ولی وقتی بحث در ادبیات سیاسی ورود پیدا می

ه ست کاکند. حکومت و نظام سیاسی اسالم، دارای ساختار و هنجارهای های نظری و اجرایی اسالم را، توجیه اسالمیمؤلفه

 .«114-113، 1395محمدی، »سازد قوقی متمایز میح -آن را از ملت و حتی رژیم سیاسی

ای مستقل با نهادهای شود، بلکه ساختار جامعه، اسالم تنها به باورهای دینی افراد منتهی نمیاز منظر فقه سیاسی اسالم

ست و ر اهلل حراکیان و اساسات دین و شعای روری میداند تا ازهای ویژه را واجب و ضحکومت استوار و قوانین و ارگان

ز اگر، حکومت قانون، حکومت مدنی، حکومت جهانی و حمایت گر حفاظت نمایند. حکومت اسالمی، حکومت هدایت

های مادی آفرین و ناقض احکام الهی که ارزشهای محرومین و حکومت اخالق است، نه حکومت مشکلحقوق و آزادی

 .«48، 1379قرضاوی، »الل بکشاند و معنوی ملت را به اضمح

رجع مشخص متأمل است و قانون اساسی به آن نپرداخته است، عدم تعیین قابل ارندهاز دیدگاه نگ درنتیجه، آنچه

( قانون 121ها به ماده )دهنده قوانین و فرامین ملی با احکام و موازین شریعت اسالمی است. شاید استدالل برخیانطباق

ه ذکور، ستراده ممجمهوری اسالمی افغانستان منظور بدارند، اما طبق  یت را به ستره محکمهن صالحاساسی باشد و ای

اسی به لمللی را با قانون اساها و معاهدات بینمحکمه صرف مسئولیت بررسی مطابقت قوانین عادی و فرامین ملی و میثاق

و مطابقت  رخوردار باشد، چون موافقتاین صالحیت بکه ستره محکمه از . به فرض ایند، نه با شریعت اسالمدارعهده 

 رود، اما:یبه شمار م با شریعت اسالمی نیز المللی با قانون اساسی، به نحوی موافقهای بینققوانین ملی و معاهدات و میثا

شریعت اسالمی ندارد،  ها اصالً موافقت باآن المللی که برخی از جزئیاتها و معاهدات بینها، اعالمیهوالً هستند میثاقا -

 ( اعالمیه جهانی حقوق بشر، اما افغانستان ملحق به آن است.18و  16مانند مواد )

کار باید کرد؟ قانون اساسی جمهوری ثانیاً مطابقت قوانین عادی و فرامین تقنینی ملی با احکام و موازین اسالمی را چه -

اسالمی، صرف تکلیف موافقت قوانین موضوعه را با شریعت اسالمی عنوان قانون مادر در یک کشور اسالمی افغانستان به

رفت از  ندارد، بلکه قوانین و فرامین تقنینی در قدم نخست باید مطابق احکام الهی باشند و در صورت ضرورت و برون

ست که جز با تأسیس معضالت و خأل قانونی، فرامین موافق با موازین شریعت اسالمی را وضع و تطبیق نماید. این معضالتی ا



 

 

 

وظایف تحقیقاتی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم »پاسخی خواهد ماند یک نهاد مستقل و با صالحیت نظارتی، در عالم بی

 .«41، 1391سیاسی، 

 اساسی ( قانون34) ماده تطبیق برای مکانیزم عملی ب: ایجاد

هر افغان حق دارد فکر خود  .آزادی بیــان از تعـرض مصون است گوید:( قانون اساسی که می34طبق جزء اول ماده ) 

را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید و همچنان طبق 

های همگانی و مؤسسات هها و مطالب ذیل در رسانهای همگانی، تولید، تکثیر، چاپ و نشر گزارشقانون رسانه 1(27ماده )

 مندرج این ماده، جواز ندارد:

 ا اصول و احکام دین مقدس اسالم باشد.بآثار و مطالبی که مغایر  -

 ی که مغایر قانون اساسی بوده و در قانون جزا، جرم محسوب شود.آثار و مطالب -

 مقدس اسالم. تبلیغ و ترویج ادیان دیگر غیر از دین -

 رساند.می صاً اطفال و نوجوانان آسیبامنیت روانی و سالمت اخالقی افراد جامه، خصو آثار و مطالبی که به -

گرفته است، به چند های همگانی که به تأسی از حکم قانون اساسی شکل( رسانه27( قانون اساسی و ماده )34ماده )

حث ست. یکی باموده ناحیه بروز ن مورد عمده و اساسی اشاره دارد که اکثر مشکالت جامعه افغانستان امروز، از همین

های شها در جمهوری اسالمی افغانستان است. دوم بحث ترویج و تبلیغ ارزحدوحصر رسانهآزادی، البته هدف از آزادی بی

ها در ارزش کننده چنینمغایر اسالمی است و سوم بحث امنیت روانی و سالمت اخالق است. ناگفته پیدا است که حمایت

روند، در قدم نخست این مباحث را مورد ها به شمار میهای جمعی است و مضمحل کننده آن نیز رسانهسانهیک اجتماع، ر

 گیریم.ها در جمهوری اسالمی افغانستان را به بحث میواکاوی قرار داده و بعداً نتیجه آزادی رسانه

 چه کسی؟ یا از آزادی از چه چیز وآزادی دارای سه مؤلفه اساسی است؛ فاعل، یعنی آزادی چه کسی؟ مانع، یعنی 

ایت آن ن و رعآزادی، آزادی برای چه هدفی؟ آزادی دارای دو جنبه مثبت و منفی است؛ اگر در چهارچوب قانو هدف

 .«10-9، 1381بیات، »باشد آزادی مثبت است و اگر خالف آن باشد آزادی منفی است 

اراده برای انسان یک امتیاز الهی است که با برخورداری از استقالل در حوزه تفکر اسالمی نیز آزادی تحت نام اختیار و 

فرموده  های مادی و معنوی خود صاحب صالحیت است چنانچه خداوندکامل در تعیین سرنوشت و تشخیص مصلحت

ی آید که حت. از سیاق آیه متبرکه برمی2شده استاست که در دین اکراه وجود ندارد در حقیقت حق از باطل مشخص

ها در اند و انسانشدهطور هم نیست که حق و باطل باهم مشتبه باشند، بلکه از هم تفکیکانتخاب دین اجباری نیست و این

شنوند و پسندیده آن را تبعیت بشارت به همان بندگانم بده که اقوال را می»فرماید: پذیرش آن مخیرند. یا خداوند متعال می

                                                                   
 - وزارت عدلیه، قانون رسانههای همگانی، جریده رسمی، شماره 986، 1.1388/6

 - الَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ.../ بقره /2.256



 

 

 

که سعادتمندان را خدا انتخاب نمایند، نه اینعقل و اراده خود، راه سعادت خود را انتخاب می . یعنی با استفاده از1«کنندمی

 .«157، 1383آشوری، بشیریه و دیگران، »کرده باشد و بد رفتاران را در مضیقه گذاشته باشد 

های فادهی استسوآنچه در بحث آزادی حائز اهمیت است، شناختن حدودوثغور آزادی است ولو از هر نوع که باشد. 

شود که در قالب گیرد دلیل آن همین عدم شناخت چهارچوب آزادی است. دیده میکه امروزه از آزادی صورت می

موجب اسرار حکومتی یا های بیگیرد، مانند افشاگریها و تحقیرهای که به دیگران صورت نمیآزادی بیان چه توهین

نسور باشد و همه در سا ها و رسانه. البته به این معنا هم نیست که عمل کردوشتهنادیده گرفتن حریم شخصی افراد به وسیله ن

ی است شود، طبیعنرفته گهر که هر چیز خواسته باشد انجام دهد، بلکه برای هر ارزشی اگر معیارهای مشخص قانونی در نظر 

 .«33 -29، 1376بوشهری، » که با افراط لیبرالیستی و تفریط استبدادی توأم خواهد شد 

باید در  دی کهاما با تأسف که جامعه امروزی جمهوری اسالمی افغانستان با این مشکل مهلک، گرفتار است. آزا

های موذی جلوگیر نماید و ها، تهدیدها و خودسریحقوق دیگران، نزاعمحدوده قانون باشد تا از آشوب گری ها، تعدی به

ق دیده و اخالها وسیله شیوع فرهنگ غربی گراما برعکس آزادی رسانه مصونیت فردی و اجتماعی برای همه تأمین گردد،

ها انوادهخپاشی شیرازه خصوص جرائم اخالقی، ازهمو آداب اسالمی را به یغما برده است که این خود زاده انواع جرائم، به

 و بلند رفتن آمار طالق یا برهم خوردن حلقه زوجیت گردیده است.

ن و سابی انساهای اکتعبارت است از اطمینان مادی و معنوی از وجود تهدید در برابر ارزش بحث دیگر امنیت، امنیت

طمینان و تواند تأمین گردد که افراد جامعه، هم اهای معنوی او؛ یعنی امنیت وقتی میفقدان ترس و هراس از نابودی ارزش

 شود، باشندهایشان میوجب سلب حقوق و آزادیآرامش فکری و روحی داشته باشند و هم فارغ از دلهره و نگرانی که م

 .«19، 1385بهرام، »

یت یاسی، امنسمنیت امنیت ابعاد متعدد دارد، مانند امنیت فردی، امنیت خانوادگی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی، ا

ساسی ( قانون ا5المللی که طبق ماده )محیطی، امنیت بینفرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی و قضایی، امنیت زیست

، 1385بهرام،» ه استداخلی، ازجمله وظایف اساسی دولت قلمداد شد جمهوری اسالمی افغانستان، تضمین همه انواع امنیت

23». 

 مردان جمهوریشوند. پس تکلیف حکام و دولتاما این موارد و موارد همگون این، اصالً در افغانستان رعایت نمی

کنند این ن یاد میسلماعنوان پیشوایان ماسالمی افغانستان، بر اساس قانون اساسی کشور و حلف که به نام خدای متعال به

های ملت و زادیآهمه  است که وفای به سوگند خود نموده و نظارت جدی بر تطبیق مواد قانون اساسی داشته باشند و برای

 .«551، 1394دانش، »اشته باشد بینی و نظارت بر تطبیق آن دحکومت، شرایط خاصی را پیش

                                                                   
 - ... فَبَشِّرْ عِبَادِ )17( الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ.../ زمر / 1.18



 

 

 

ر، یا مایش تصویهم ن یا افراد دیگر، چه به شکل شفاهی باشد یا شرایط آزادی: اجتناب از توهین و تحقیر مخاطبین و

 ردار است.برخو کتبی، یا تابلوهای نمایشی، یا سُست و ناتوان جلوه دادن یک فرد که از جایگاه متین در اجتماع

احق نرچسب که ب جتناب از کلمات و بیانات افتراآمیز، چه به شکل شفاهی باشد، یا تصویری و یا به هر صورت دیگرا -

ین کذب ادار شدن شخصیت حقوقی و شهرت اجتماعی یک فرد در اذهان عامه شده و و برخالف واقعیت، به خاطر خدشه

 باعث لطمه خوردن به پیکر شخصیتی فرد در اجتماع گردد.

 های جمعی سمعی ودم تجاوز به حریم شخصی دیگران، معیار دیگری که در آزادی بیان باألخص برای رسانهع -

. بصری الزم است که رعایت نمایند، محترم شمردن حریم شخصی و خودداری هتک حرمت شخصی یک فرد است

توان عمل کرد قانونی یک مأمور دولتی را به زندگی شخصی وی سرایت داد، هویت شخصی هر فرد در عنوان نمیهیچبه

 گیرد.قانونی قرار می جای خودش محفوظ است و عمل کرد قانونی وی ازلحاظ قانونی مورد پیگرد

د اساس، هیچ فرد و یا رسانه چه سمعی باشد یا بصری، صالحیت افشاگری موارهای بدون اطالع و بیعدم افشاگری - 

ازه به نمایش نموده، اج دهد و یا در برخی موارد برمال شدن آن را قانون به نوع دیگر تجویزرا که قانون برایشان اجازه نمی

 انظار عامه ندارد.گذاشتن آن را در 

ا غالباً شود که برخی از افراد و یکتوم نگهداشتن برخی از اسرار دولتی که آگاهی آن به ملت سودی ندارد، دیده میم -

که این عمل نقض خبر از اینزنند، اما بیها در برخی از کشورها با سوء استفاده از آزادی بیان دست به چنین عملی میرسانه

ت و منفعت اند و مصلحت نظام و مصلحها به نوع محرم آن، زیرا اسرار دولتی باید نزد افراد بمانند که آنصریح قانون است

د ندارد، جز قع هیچ سوی مواعلیای جامعه را در نظر دارند، با افشاگری اسرار که باید محرم باشد، به افراد اجتماع در برخ

د و لت رنج ببرن استفاده ببرد و یا با افشا شدن نکات ضعف دولت، مداری، دشمکه با برمال شدن نکات اساسی نظاماین

 دشمن گنج بیاورد.

های هر فرد و هر ملت مبنای اعتقادی دارد، اما با تأسف که های غیرمجاز قانونی، چون ارزشجتناب از ترویج ارزشا -

المی های ملی و اسای، تمام ارزشی رسانهتحت نام آزادی بیان و آزاد« افغانستان»امروزه در برخی از کشورهای اسالمی 

های ملی خودآگاهی ها از اصول اساسی ارزشکه مجریان و مدیران رسانهفدای این حق سماعی گردیده است. بدون این

های خالف فرهنگ و عقاید اسالمی فراهم ها را با پخش و نشر برنامهآسا زمینه ورود فرهنگ اجنبیداشته باشند، سیل

عقاید و  های داروینستی تحت نام مبدأ خلقت کههای برهنه و غیر اخالق، یا پخش برنامه، مانند پخش انواع سریالسازندمی

 اند.باورهای جوانان و نوجوانان را به پرتگاه نابودی مواجه ساخته

حق تعدادی به گردد و باعث برانگیخته شدن و تعدیهای فردی و اجتماعی میجتناب از بیانات که منجر به آشوبا -

عنوان شود. درمجموع آزادی بیان بههای خانوادگی، فردی، قبیلوی، مذهبی میگردد، یا اجتناب از بیانات که باعث نزاع

ن ادی دیگراو آز حق مسلم طبیعی است، اما الزمه استیفای این حق، این است که منجر به لطمه به شخصیت، شهرت، حق

 .«313، 1384مطهری، »نشود 

 



 

 

 

 اساسی ( قانون35) ماده تطبیق بند یک برای مکانیزم عملی یجادج: ا

انون، ، مطابق با احکام قخود قاصد مادی و یا معنویممنظور تأمین دارند بهاتباع افغانستان حق ( قانون اساسی،35)

 احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه: و هاجمیعت 

 د.های مندرج این قانون اساسی نباشاحکام دین مقدس اسالم و نصوص و ارزشسنامه حزب، متناقض مرامنامه و اسا -1

 منابع مالی حزب علنی باشد. تشکیالت و -2

 نظامی نداشته باشد.اهداف و تشکیالت نظامی و شبه -3

 ابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.و -4

ه احکام ابق بذهب فقهی جواز ندارد جمعیت و حزبی که مطتأسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان و م

 شود.بات قانونی و حکم محکمۀ با صالحیت منحل نمیشود، بدون موجقانون تشکیل می

اع اد در اجتمها، نمایانگر متحقق بودن آزادی سیاسی افرتشکیل و تأسیس اجتماعات و احزاب سیاسی و عضویت در آن

ت، سی، تظاهراشود. زیرا آزادی اجتماعی، شامل آزادی مشارکت در احزاب سیاتعبیر می است که به آزادی اجتماعی نیز

 ست. آزادیاگران آزادی رأی دادن و رأی گرفتن و کاندیدا شدن، حق ایجاد نهادهای سیاسی بدون مداخله و تهدید دی

گردد، در غیر وسط قانون محدود میعموالً اصول و مبانی آن تهای دیگر است که مأمین آزادیزمینه برای تسیاسی، پیش

ه که شددر عمل دیده آن از آزادی سوء استفاده صورت گرفته و به وسیله آن آزادی دیگران در تنگنا قرار خواهد گرفت.

عه های انسانی آن جاممردان به نحوی با حمایت آزادی منفی در جامعه، ضربات بزرگ مادی و معنوی به ارزشحتی دولت

 خوار جهانی است.های امپریالیست خونهای بارز آن در جامعه افغانستان امروز، با حمایت قدرتلاند، مثازده

نین اساسی عنوان یک حق در قواتأسیس و عضویت در اجتماعات چه سیاسی باشد، یا اقتصادی، فرهنگی و علمی، به 

روحیه حفظ  آمیز و باکه مطابق قانون باشد و در فضای مسالمتکشورها مطرح و موردحمایت است، مشروط بر این

و  ر اجتماعاتز قوانین اساسی، برای آزادی مشارکت ددی دیگران باشد. برخی اهای ملی و احترام گذاشتن به آزاارزش

ی از اند، در حالی که در برخاند و دارندگان آن را به طیف مختلف زن و مرد، منقسم نمودهاحزاب سیاسی، نوعیت قائل

، 1376،بوشهری »رسد، مثال بارز آن کشورهای اسالمی و غیر اسالمی است قدر پررنگ به نظر نمیقوانین این مسئله آن

34-40.» 

کننده و تعمیم بخشنده دیگر، تأمینعبارتهای حکومت، ارائه خدمات فکری و ایدئولوژیک است. بهیکی از مسئولیت

ه کپارچیوحدت ملی یک جامعه، ازجمله تکلیف های حکومت است و تحقق این ارزش، جز با شیوع فرهنگ واحد و 

شان همسو ملی منظور حفظ منافع و مصالحاندیشه است که همه ملت به سیاسی محال به نظر میرسد، زیرا بر محور فکر و

 ست.اها و تکلیف احزاب سیاسی نیز نهادینه ساختن فرهنگ واحد سیاسی در اجتماع گردند. در عین حال، از کار ویژهمی

 د و دارای دوروکننده وحدت عمومی ملت به شمار میشود، منعکسوحدت فکری که تعبیر به وحدت سیاسی نیز می 

 عد است:بُ



 

 

 

سرزمین  سرنشینان یک عد وحدت فکری که در رابطه به حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، همهیکی بُ -

 گردند.ر و حامی یک اندیشه و ایدئولوژی واحدی میمنظور حفظ آن خواستابه

که در سرزمین واحد و ه دلیل اینها را بست که احساس مشترک گروهی، آناعاطفی مردم  -دیگر، وحدت فکری -

 .«257، 1393پروین، »کند اشتراکات واحد قومی، زبانی، نژادی و یا تاریخی دارند، باهم جمع می

ت ا به رسمیریاسی اما در جمهوری اسالم افغانستان، باوجود که قانون اساسی تشکیل و تأسیس اجتماعات و احزاب س

را  انون اساسیقهای سیاسی و اجتماعی مردم تأمین گردد و مواد حقوق و آزادی شناخته و موردحمایت قرار داده است تا

مانده اقیبهمه در تئوری و نظر ها تخصیص داده است، ولی با تأسف فراوان که در افغانستان ایننیز به شرایط و عملکرد آن

 یرا:بینی نموده است، نیست، زو در عمل خبری ازآنچه قانون اساسی پیش

ه نموده است ( قانون اساسی به آن اشار35ای این شرایط است که ماده )اب سیاسی در افغانستان، فاقد همهاحز -1

 «.41، ص1391وظایف تحقیقاتی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی، »

 دانند، نه حکومت و نه هم مردم.تشکیالت و منابع مالی احزاب را فقط خود مؤسسین آن می -2

 زاب سیاسی در افغانستان، جز منافع شخصی و نهایتاً قومی چیز دیگری نیست.اهداف اح -3

 تگی، هیچ حزبی نیست در افغانستان که نحوی با کشورهای بیرونی وابسته نباشد.ازلحاظ وابس -4

ت. این فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان برم بنای قومیت، سمت، زبان و مذهب استوار اس اساس تشکل و -5

خصوص ساسی، بهاانون قنابسامانی سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسالمی افغانستان، ناشی از عدم دقت و نظارت بر تطبیق 

ه الی که همحکند. در آن قسمت از مواد قانون اساسی است که چنین تجویزهای بدون حدوحصر و فاقد ضمانت اجرا را می

ک یکه نظارت بر تطبیق اصل تجویزکننده آزادی وجود ندارد، آزادی اینخصوص خودند، اما از ها دارای شرایط بهآزادی

 تعداد، حقوق و آزادی دیگران را به باد فنا داده است.

 اساسی ( قانون45) ماده تطبیق برای مکانیزم عملی د: ایجاد

ی احکام بر مبنا ( قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان چنین مشعر است: دولت نصاب واحد تعلیمی را45ماده )

 ا بر مبنایکند و نصاب مضامین دینی مکاتب ردین مقدس اسالم، فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی طرح و تطبیق می

 نماید.مذاهب اسالمی موجود در افغانستان، تدوین می

ی، عمالً به کار برده شود که در نهادهای تعلیمتعلیم و تربیت گفته مینیاز  د و اندازه ملحقات موردنصاب تعلیمی به ح

های مادی و معنوی اجتماع خود، ای و ارزششود. هر کشور با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، فرهنگی، مذهبی، منطقهمی

آموزش، پرورش و فراگیری علوم و فنون کامالً نمایند. انسان در نصاب تعلیمی مکاتب و مدارس خود را تنظیم و تطبیق می

تواند فراگیرد و عمالً به آن اقدام نماید. ولی در استفاده از علوم و و شغل که خواسته باشد می آزاد است. هر مسلک، فن

ای خود به گونه معروف و مقبول آن استفاده نماید. در های فکری و حرفهفنون، الزمه دقت را دارد که هر فرد باید از داشته



 

 

 

اند که قوانین اساسی کشورها به حمایت از آن مصمموپرورش حق مسلم همه افراد انسانی است و حقیقت، آموزش

 .«301، 1391پروین، »خوشبختانه موردحمایت قانون اساسی افغانستان نیز قرارگرفته است 

ساز ثباتی سیاسی، افغانستان از این کاروان سرنوشتآمده چهار دهه جنگ و بیولی در عمل، با شرایط پیش

فظ های فکری و حتهبازماندهاست؛ یعنی دولت افغانستان تا هنوز قادر به تنظیم و ترتیب نصاب تعلیمی مطابق با داش

ی باید بر بق حکم این ماده قانون اساسی، نصاب درساست، در حالی که ط های مادی و معنوی ملت خود نگردیدهارزش

تر از همه ولاتان، اساس موازین اسالمی و موافق بافرهنگ ملی استوار باشد. پس تکلیف حکومت جمهوری اسالمی افغانس

لی و مورت، هویت صهای فکر و اندیشه ناب اسالمی است، در غیر این عیار ساختن ساختار تعلیمی و تربیتی بر مبنای ارزش

های معنوی دیگر رساختاسالمی اتباع افغانستان، به بحران خواهد رفت. اگر هویت ملی یک ملت مورد سؤال قرار گیرد، زی

 .«41، 1391یان دانشکده حقوق و علوم سیاسی، وظایف تحقیقاتی دانشجو»گراید محابا به اضمحالل میملی، بی

 اساسی انون( ق54) ماده تطبیق برای مکانیزم عملی ه: ایجاد

 دهد و موردحمایت دولت قراردارد: خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می( قانون اساسی چنین بیان می54ماده ) 

رسوم  ز بین بردنمنظور تأمین سالمت جسمی و روحی خانواده، باألخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای ادارد. دولت به

 کند.ابیر الزم اتخاذ میمغایر با احکام دین مقدس اسالم، تد

زرگ، در بعنوان سنگ بنای جامعه خانواده کانون رشد سجایا و شمایل فطری انسان است و حمایت از خانواده به

رم پذیری انسان در کانون گهای اجتماعی است، به این دلیل که عادت و تربیت جامعهحقیقت ارج گذاشتن به همه ارزش

 وای دارد که باید به رشد های نهفتهیگانه موجود مستعد در عالم آفرینش، توانمندیگیرد. انسان خانواده صورت می

 بالندگی برسد که بهترین بستر مناسب رشد و به کمال رسیدن انسان، خانواده است. 

ه دغمواره دغهیافتگان آن هبرای رسیدن به این هدف واال و پُر ارزش، یعنی تربیت سلیم و خانواده سالم که پرورش

ات ت و انحرافهای گوناگون، از بروز تخلفابرقراری نظم و امنیت محیط اجتماعی را داشته باشند و با توسل به شیوه

فغانستان ار که دجلوگیری نماید، جز در یک فضای مملو از آرامش و سالمت فکری و معنوی ممکن نیست. اما با تأسف 

ه شده است. یغما برد های جمعی بهساز جامعه سالم باشد، به وسیله رسانهاین آرامش و سالمت خانواده سلیم که بتواند زمینه

ها به مسئولیت و که رسانهای و خبری را به بار آورده است، بیش از اینهای رسانهعدم نظارت بر تطبیق قانون، خودسری

وحی و ها و سالمت ردهتکلیف خود بپردازند و چنین جوی فکری و تربیتی را مساعد سازند، برعکس شیرازه خانوا

که این رسانه های شرقی و غربی، فروپاشیده است. امروزه بیش از اینهای مبتذل و سریالشان را با پخش و نشر برنامهمعنوی

های حاکم در اجتماع به بار ها ممد واقع شوند، برعکس افراد منحرف از ارزشپذیری افراد در خانوادهبه تربیت جامعه

 آورده اند.



 

 

 

ا رماعی مردم ها باید با پخش و نشر هنجارهای حاکم در جامعه، حقوق، وجایب، مسئولیت و تکلیف فردی و اجترسانه

ین شکسته است، همهای خانواده را در افغانستان درهمبه گونه سمعی و بصری گوشزد نماید، ولی برعکس آنچه چهارچوب

صورت به های اجتماعی، بر نظم و نسق خانواده اثر نموده وضاد ارزشمت هایند. تأثیر متغییرهای ساختاری و رفتاریرسانه

تی شناسی، ازلحاظ سنی وقهای دینی و فرهنگی را به چالش کشیده است. از دیدگاه جامعهخودآگاه و ناخودآگاه، ارزش

گردد و ن پرت میهای نامتناسب خلط گردند، حواس انساهای فرهنگی متناسب حال و احوال مدنی انسان، با ارزشارزش

های نین چالشماند که با تأسف جامعه افغانی امروز با چدیگر خبری از سالمت روحی و فکری در ضمیر فرد، باقی نمی

 .«36-34، 1393موسی زاده، »کند وپنجه نرم میمهلک دست

رد، همانا ایجاد و رفت از این معضل در اختیار داراهکار خوبی که حکومت جمهوری اسالمی افغانستان برای برون

ثباتی رهانیده و به بست هالکت بار بیتقویت نهادهای بازرسی و نظارتی است. استفاده از این مکانیزم، جامعه را از بن

حقوقی که حکومت در برابر ملت نجیب افغانستان دارند نیز بجا خواهد شد. در غیر آن، بوی  -نحوی، آن تعهدات سیاسی

ت معنوی به مشام ملت افغانستان نخواهد رسید. خروجی پربار دقت و نظارت بر امور، زاینده امنیت، رفاه دنیوی و ذائقه سعاد

آرامش، آزادی، صلح و رفع سایر ضروریات دیگر ملت است. این دقیقاً همان چیز است که اسالم به آن تأکید نموده و 

ای کسانی که ایمان »فرماید: می ه خداوندحکام و زعمای جامعه اسالمی را مکلف به تأمین آن نموده است. چنانچ

 .1«کنیدسخت ناپسند است آنچه میگویید و عمل نمی کنید. نزد خداونداید، چرا چیزی را میگویید که عمل نمیآورده

ساسی جمهوری اسالمی افغانستان، به ترتیب نهاد ریاست جمهوری، ( قانون ا119-81 -74-63مواد )طبق ضمناً 

تان می افغانسی اسالملی و ستر محکمه مسئولیت و تکلیف نظارت بر حسن وضع و تطبیق قوانین را در جمهوروزرا، شورای 

. این گردندمحسوب می ر، مسئول ضیاع هر نوع حقوق ملتدارند، در صورت بی اهتمامی و کم توجهی نهادهای مذکو

 شود.تکلیف خطیر به نهادهای متذکره، از دو منبع اساسی ناشی می

رابر ملت داران و وکالی انجام امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی... مردم، در بعنوان امانتوالً، بها -

ن وفا باید به آ کنند و وفای به عهد برایشان یک وجیبه دینی و اخالق است کهتعهد به انجام صادقانه وظایف محوله می

 کنند.

اشتن با ریق دست گذطن پُست این نهادها، مشروعیت انجام عملی امور محوله را از که متصدیاتر از آن اینثانیاً، مهم -

 آورند.دن به نام خدای جلیل، به دست میالشأن و سوگند یاد کرقرآن عظیم

به نام خداوند سوگند ها چنانچه مواد قانون اساسی در مورد تعهدات متصدیان این نهادها، شاهد است که هرکدام آن 

کند. قانون اساسی و سایر قوانین را مدنظر داشته و مواظبت د که دین مقدس اسالم را اطاعت و از آن حمایت میکنیاد می

                                                                   
  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ / کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ/ 2-3 صف.1



 

 

 

داشته باشند. ضمناً از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان که هویت مادی و معنوی ملت به آن بر تطبیق آن می

شان، از کنند و در انجام وظایف محولهردم افغانستان را نیز حفاظت میخورده است، حراست نموده و حقوق و منافع مگره

 ورزند.هر نوع سعی و تالش دریغ نمی

 راهکار پیشنهادی برای نظارت شرعی

المی ری اسسازوکار نظارتی و کارکردهای مقام ناظر، به هدف استوار شدن حاکمیت قانون است، اما در جمهو

نماید یک اب میایجگیری نداشته است. بنابراین، ضرورت افغانستان چنان به نظر میرسد که سازوکار نظارتی، نتایج چشم

صویب تق، تعدیل، ساز نظارت بر تطبیدد تا امر مهم و سرنوشتی جهت مهار قدرت و حاکمیت قانون ایجاد گرینهاد فرا قوه

الم بی عهای فردی و اجتماعی ملت است در و وضع قوانین را به عهده گیرد، وگرنه نظارت که متضمن تأمین ارزش

اده سو مکیه از کاهتمامی مستمر خواهد ماند. معضل نظارتی در جمهوری اسالمی افغانستان ازآنجا نشأت گرفته است 

دی با وانین عاقطابقت ( قانون اساسی به نحوی داللت بر ذیصالح بودن ستر محکمه بر تفسیر قانون اساسی و بررسی م121)

 لویحی آن به کمیسیون( قانون اساسی، این صالحیت را به گونه ضمنی و ت157قانون اساسی را دارد، از طرف دیگر ماده )

صالح نظارتی، یرجع ذمر نموده است. عالوه بر ابهام در تعیین و تعریف دقیق مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی منظو

المی اس یحقوقی جمهور -ظاهراً این دو ماده قانون اساسی باهم در تضادند و این امر سبب گردیده است تا نظام سیاسی

 .«408-407، 1395محمدی، » ای مواجه شودهای عدیدهافغانستان با چالش

 مه عالی نظارت بر قوانینالف: تأسیس محک

ن به عنوان یک نهاد مافوق همه قوای جمهوری اسالمی افغانستابه« محکمه عالی نظارت بر قوانین»هاد ایجاد این ن -1

سمیت رن است به انستاحیث نهاد حافظ و حراست کننده موازین اسالمی و قانون اساسی که هویت اسالمی و افغانی ملت افغ

های این الحیتد و نهاد رسمی دیگری در چهارچوب جمهوری اسالمی افغانستان، حق محدودیت صشناخته شود و هیچ فر

 نهاد را نداشته باشد.

ام سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان، از طریق انتخاب آزاد حقوقی در نظ -ساز سیاسیهاد سرنوشتاعضای این ن -2

ب ردم انتخاا رأی مب« است جمهوری یا انتخابات شورای ملیتوأم با انتخابات ری»همه ملت جمهوری اسالمی افغانستان 

 گردند.

وتحلیل یهبحر در تجزداهای این نهاد باید بر عالوه آشنایی کامل با علم مدیریتی روز، فراست سیاسی، تشرایط کاندی -3

م برای حکا سالمیااوضاع و احوال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عصر جهان، از همان شرایط برخوردار باشند که فقهای 

می باید کننده در جامعه اسالنهاد نظارتقوا، علم، عدالت، دلیر، جسارت و غیره. دانند، مانند تجامعه اسالمی ضروری می

جامعه  ی عصر، بردیریتمحاوی چنین مواصفات باشد تا بتواند در پرتو ارشادات دینی و با استفاده از معیارهای سیاسی و 

 سوی رفاه دنیوی و سعادت اخروی بکشاند.و جامعه اسالمی را بهاسالمی حکومت براند 



 

 

 

جمهور، شورای ملی، رئیس»ی داشته باشد بر طرح و تصویب قانونی که از طرف نهادهای حکومتی نظارت پیشین -4

 جمهوریها با موازین شریعت اسالمی و قانون اساسی شود و در صورت مغایرت آنپیش نهاد می« نهادهای مستقل حکومتی

 اسالمی افغانستان، آن را ملغا نماید.

های نهادهای رسمی حکومتی را مورد تفحص قرار داده و در صورت نامهظارت پسینی، همه لوایح و نظامبا راهکار ن -5

دار ن و خدشههای ملی و فرهنگی ملت جمهوری اسالمی افغانستامغایرت با احکام شریعت اسالمی، قانون اساسی و ارزش

فتی با قانون اعتبار اعالن بدارد. زیرا قانون مخالف با موازین اسالمی، جداً مخالهای مردم، آن را بیده حقوق و آزادیکنن

 ا در نظر داشته.کننده باید این معیار راساسی نیز دارد و نهاد نظارت

ای قوانین شور عدلیه، کمیتهرتباط مستقیم با کمیسیون تقنین شورای ملی، ریاست عمومی انستیتوت تقنین وزارت ا -6

 وزیران داشته باشد تا طی مراحل تصویب قوانین نیز تحت نظارت قرار گیرد.

( قانون اساسی 111که طبق ماده ) 1تأیید لزوم تعدیل و ایجاد مواد در قانون اساسی حین برگزاری لوی جرگه -7

 گیرد.شورا صورت میجمهوری اسالمی افغانستان، وضع و تعدیل قانون اساسی از طریق همین 

 ب: ایجاد و درج مواد جدید در قانون اساسی

های اختصاصی در تشکیالت نهادهای رسمی حکومت که به ای در قانون اساسی برای ایجاد کمیتهدهالزم است ما -1

طبیق قوانین، پردازند، در نظر گرفته شود تا حین وضع، تعدیل و تمی« هانامهقانون، لوایح، نظام»نحوی به امر تصویب 

طبیق آن تدم امکان ن و عمطابقت و موافقت آن را با احکام شرعی و قانون اساسی مورد مداقه قرار دهد و ضمناً، ممکن بود

 در جامعه افغانستان با رعایت، فرهنگ و رسوم افغانی بسنجد.

ای در ست با ایجاد مادهاه نظارت و حمایت از اصل حاکمیت قانون در جامعه، الزم اگذاری به جایگهت ارجج -2

قوای  ت به سایرن نسبقانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، جایگاه محکمه عالی نظارت و اصل مستقل و مافوق بودن آ

 جمهوری اسالمی افغانستان، تعریف گردد.

کمه عالی مح ای در قانون اساسی ایجاد گردد تا حوزه مسئولیت، صالحیت و وظایفالزم به نظر میرسد تا ماده -3

 نظارت بر قوانین در جمهوری اسالمی افغانستان را مشخص نماید.

 

                                                                   
گانه در جمهوری اسالمی شورای مختص به وضع و تعدیل قانون اساسی و کار های فوق العاده دیگری که خارج از صالحیت قوای سه -1

جمهور و اتخاذ تصمیم در مورد استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور، طبق حکم افغانستان است، مانند محاکمه رئیس

 گردد.( قانون اساسی دایر می111ماده )



 

 

 

 عنوان نهاد پیش نهادی نظارتیبه« محکمه عالی نظارت»های ج: مزایا و ویژگی

و محتوای  ای را جهت حفاظت و نگهداری مادهاهمیت و حساسیت قوانین در جامعه، مقتضای راهکارهای سنجیده شده

یجاد نهاد اند، کنترل قضائی است. راهکار ااز مکانیزم معمول و مرسوم نظارتی که کشورها برگزیدهآن دارد. یکی 

نهاد مستقل و دارد، اگر توسط یککننده که وظیفه حفظ و نظارت از نقض، لغو و حسن اجرای قوانین را به عهدهکنترل

گانه داشته سه ه نظارت پیشگیرانه بر قوایو وظیف گانه حکومتی شکل بگیردمتفاوت از چهارچوب سایر نهادهای قوای سه

ادی در یب قانون عمنظور عدم تصوباشد، طوری که بر قوه اجرائیه جهت حسن اجرای قوانین نظارت نماید، بر قوه مقننه به

انین وابق با قلت مطمخالفت با قانون اساسی و موازین شریعت اسالمی نظارت کند و بر قوه قضائیه به خاطر تأمین عدا

 موجود، نظارت نماید، بازخورد مثمر خواهد داشت.

یک نهاد  و نظارت بر وضع و تصویب قوانین و تفسیر قانون اساسی توسط منطق تأسیس محکمه عالی نظارت، کنترل

گانه است، ها وظایف و روابط قوای سهگانه این است که قانون اساسی مبین صالحیتکامالً جدا از چهارچوب قوای سه

به  است، این ن قواگونه ممکن است که نظارت و مراقبت از قانون اساسی نمایند، در حالی که اجرای آن مربوط به ایچ

هاد جداگانه، تواند هم مُمتحِن باشد و هم مُمتحَن. بنابراین، نزمان یک فرد نمیمعنای نظارت بر عملکرد خود است، زیرا هم

صویب تلوگیری از جشته باشد تا بر حسن اجرای قوانین و نه، باید نهادی وجود داگادور از  تشکیالت قوای سهمستقل و به

 .«80-79، 1395الیاسی، »قوانین مغایر با قانون اساسی و موازین اسالمی، مراقبت نماید 

یس أسنین است، تای که ساختار قضائی دارد، اما مختص به نظارت بر قوادر شیوه نظارت قضایی، دادگاه عالی جداگانه

دار؛ یعنی دادگاه عالی ریشه قوانین شان به عهدهگردد، باوجود که در برخی از کشورها، این مسئولیت را دیوان عالیمی

ون مخالف گانه فرصت و اجازه وضع و تطبیق قانخشکاند و به قوای سهمخالف با قانون اساسی را در بوته طرح و پیشنهاد می

ما طرح ادهد؛ مانند کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، مصر و غیره، شده ملی را نمیههای پذیرفتبا قانون اساسی و ارزش

ضائیه قعنوان یک نهاد جداگانه و مستقل از چهارچوب قوه به« محکمه عالی نظارت»پیشنهادی تحقیق حاضر، تأسیس 

ضع مواد وباید مشروعیت این نهاد، با سی است که شده در قانون اسابینیجمهوری اسالمی افغانستان و مافوق همه قوای پیش

 جدید در قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان به رسمیت شناخت شود.

 رت نسبت بهتوان خالصه نمود که نتیجه نظارتی محکمه عالی نظامزایا و محاسن محکمه عالی نظارت را در این می

 کنترل سیاسی، از مؤثریت بیشتری برخوردار است، زیرا:

 نقض و مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، ماهیت قضائی دارد، نه سیاسی.  لغو، -

های سیاسی در امان است، در حالی که شیوه نظارتی سیاسی به گونه مستقیم یا نترل قضائی از سوء استفادهک -

 جمهور قرار گیرد.رئیس تواند تحت سیطره حکومت و یاغیرمستقیم می

تر است نسبت به یک نهاد دیگر که ها سهلها و رساندن شکایات به آنمراجعه مردم به آناند که محاکم، نهادهای -

ه بصالح رسیدگی یمردم با آن آشنایی ندارند؛ یعنی وجود نهاد نظارتی قضایی باعث سهولت دسترسی مردم به مراجع ذ

 .«78، 1395الیاسی، »گردد تخلفات قانونی می



 

 

 

که رسیدگی گردند بر اینعنوان یک نهاد نظارتی، مردم از این ناحیه مطمئن میحکمه بهنظر به سنگینی و ثقلت نام م  -

 به تخلفات قانونی نیز همانند سایر جرائم موردتوجه حکومت قرارگرفته است. 

گشایی رهحکمه عالی نظارت، دارای صالحیت تفسیر قانون اساسی نیز است و الزمه تفسیر قانون اساسی جهت گم -

 د.ه دارت حقوقی، در برخی موارد نیازمند به قرار قضایی نیز است و صالحیت قرار قضایی را محکماختالفا

هایی و عنوان مرجع نه شده، اگر نظارت به شیوه سیاسی هم صورت گیرد، بازهم محکمه بعالوه بر دالیل شمرده

حکمه یک تر است، زیرا می، ارجحتخصصی تشخیص موافقت و مطابقت قوانین با قانون اساسی و موازین شریعت اسالم

قش نظارت نهاد تخصصی در امر قضا است و افراد متخصص حقوقی و شرعی در رأس آن قرار دارند. محکمه عالی ن

دقت حکومت در امر مهم نظارتی در پی خواهد داشت که این خود توجه مردم نسبت بهاساسی و مؤثری را در جلب

ی اسالمی افغانستان و ترمیم شکاف حقوقی جمهور -نظام سیاسی سبت بهطمینان مردم نسوی بار ور شدن اای است بهدریچه

 که در اثر عدم توجه حکومت به منافع و مصالح علیای ملی بین ملت و حکومت به میان آمده است.

 

 



 

 

 گیرینتیجه

افغانستان به تأسی از احکام مندرج قانون اساسی، نهادهای نظارتی بر وضع و تطبیق در نظام حقوقی جمهوری اسالمی 

جمهور، ستر محکمه )دادگاه عالی( صالح، رئیسقوانین در جمهوری اسالمی افغانستان، بر اساس ترتیب مقامات عالی ذی

سته شده اند. بنابر این، هر یک از نهاد مجلس نمایندگان و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، مراجع صالح نظارتی دان

 های مذکور، در حوزه کاری خود که طبق قانون معین گردیده است، در راستای نظارت نیز موظف اند.

عنوان ماحصل بیان میگردد این است که نهاد های نظارتی در جمهوری اسالمی افغانستان، ه اما آنچه در این تحقیق ب

مالک های نظارتی فقه سیاسی به نظر نمیرسند، چیزی که تحقیق حاضر در پی نهادینه شدن  آراسته با رنگ و بوی مقتضای

آن در جمهوری اسالمی افغانستان با عنایت به اسالمی بودن این کشور است. وجه افتراق معیار های نظارتی فقه سیاسی با 

اسالمی و الحاق و پیوست به معاهدات و  معیار های مدیریتی غیر اسالمی، در مطابقت وضع و تطبیق قوانین با شریعت

اعالمیه های بین المللی، در وفاق با شریعت اسالمی است؛ یعنی مالک های نظارتی فقه سیاسی حکم میکند که وضع و 

تطبیق قوانین ملی باید مطابق شریعت اسالمی و الحاق به اعالمیه ها و معاهدات بین المللی باید موافق شریعت اسالم با شد. 

محکمه عالی »ارنده این تحقیق با توجه به اسالمی بودن جمهوری اسالمی افغانستان، تعبیه نهاد نظارتی تحت عنوان نگ

را به منظور وفق الحاق به معاهدات و اعالمیه های بین المللی و انطباق وضع و تطبیق قوانین ملی با شریعت اسالم و « نظارت

 قانون اساسی، پیشنهاد نمود.

و مکانیزم معمول و مرسوم نظارتی برگزیده در کشورها، شیوه کنترل قضائی است.  راهکارهای سنجیده شدهیکی از 

عنوان یک نهاد جداگانه و مستقل از چهارچوب قوه قضائیه به« محکمه عالی نظارت»پیشنهاد تحقیق حاضر نیز تأسیس 

نون اساسی است که اُمید مشروعیت این نهاد، با وضع مواد شده در قابینیجمهوری اسالمی افغانستان و مافوق همه قوای پیش

منطق تأسیس محکمه عالی نظارت، بر وضع و  .جدید در قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان به رسمیت شناخت شود

اسی گانه این است که قانون استصویب قوانین و تفسیر قانون اساسی توسط یک نهاد کامالً جدا از چهار چوب قوای سه

گانه است، چگونه ممکن است که نظارت و مراقبت از قانون اساسی نمایند، در ها وظایف و روابط قوای سهمبین صالحیت

حالی که اجرای آن مربوط به این قوا است، این به معنای نظارت بر عملکرد خود است. بنابراین، نهاد جداگانه، مستقل و 

وجود داشته باشد تا بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با  نهادباید  گانه،دور از تشکیالت قوای سهبه

جهت نهادینه شدن و تبارز جایگاه نظارت و حمایت از اصل حاکمیت قانون  .قانون اساسی و موازین اسالمی، مراقبت نماید

ن، جایگاه محکمه عالی نظارت و اصل در قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستا موادیدر جامعه، الزم است با درج 

مستقل و مافوق بودن آن نسبت به سایر قوای جمهوری اسالمی افغانستان، تعریف گردیده  و حوزه وظایف، صالحیت ها و 

 اختیارات آن با همه شرایط آن، پیش بینی گردد.
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