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 1 مطالعه تطبیقی جایگاه دین در قانون اساسی افغانستان

 

 * يَزَن َریانيييبس گسجيعلي

 ** ی نس رتحي

 

 چكی ه

ونظام ايااي اات ك  داشتح حکومت ، ا يکي از مسائل ضرور  هر جامع  

در جوامع امروز  رانون . را مي باشدااالم نيم جايگاه ويژه ا  را دا در طق  ايااي

مسئل  مهم در ايح . ااااي هر كشور  نظام حقوري من كشور را پي ريم  مي كند

زمين  بخصوص در جوامع ديني محتوا  رانون ااااي وديدگاه رانون ااااي نسبت 

كشور اطرانستان بعد از اال ها جنگ . در من جامع  مي باشدنق  ديح  ب  جايگاه و

با توج  ب  اينک  رانون ااااي . رانون ااااي تود را ب  تصويب رااند ٠٢در اال 

دارا  تشابهات  جديد اطرانستان نوع حکومت را جمهور  ااالمي معرطي مي كند و

در رانون ااااي مطامع  جايگاه ديح ، باشدزباني با ايران مي طرهنگي و، رومي

اوال اصلي ايح مقام  . اطرانستان برا  كشور تودمان نيم تامي از طايده نخواهد بود

اينست ك  جايگاه ديح در رانون ااااي اطرانستان چيست وجمهور  ااالمي 

. ه ااتبيني كردي با ااالم چ  راهکارهايي را پي اطرانستان برا  تطابق رانون اااا

ت ديح وشريعاوال ابتدا بايد مفاهيمي چون طق ،   ايح يبيعي اات برا  پااخ ب

مشنا شده واپس ب  تجارب كشورها  ديگر از جمل  جمهور  ااالمي اشاره تواهيم 

كرد واپس با توج  ب  ياطت  ها  ايح بخ  اعي تواهيم كرد ب  اوال اصلي پااخ 
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 . دهيم

 ويژگان يلی و

جمهور  ، رانون ااااياازگار  ديح واصول ، ااالم، ديح، رانون ااااي

 ااالمي اطرانستان
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 مق م 

داشتح حکومت و نظام ايااي اات ك  در طق  ، از مسائل ضرور  هر جامع 

در جامع  امروز  رانون ااااي هر . باشدا  را دارا ميايااي ااالم نيم جايگاه ويژه

يني بو پي ريم  نظام حقوري را در من كشور پي، تريح رانونكشور  ب  عنوان مهم

ها  جد  و مهم تريح ايح مسائل بخصوص در جوامع ديني بحثيکي از مهم. كندمي

محتوا  رانون ااااي و ب  تصوص ديدگاه رانون ااااي نسبت ب  جايگاه ديح  درباره

ا  مسلمان و پس از كشور اطرانستان ب  عنوان جامع . باشددر من جامع  مي

با . نون ااااي جديد تود را ب  تصويب رااندرا 18٠٢ها  طراوان در اال جنگ

ديني و زباني دو كشور ايران واطرانستان مطامع  جايگاه ، توج  ب  مشتركات طرهنگي

ديح )ااالم( در رانون ااااي اطرانستان برا  نظام حقوري تودمان نيم تامي از طايده 

 ب  مانند ايران نخواهد بود چرا ك  رانون ااااي اطرانستان حکومت را در اطرانستان

بنابرايح اوأل اصلي ايح مقام  اينست ك  جايگاه . كندجمهور  ااالمي بيان مي

ااالم در رانون ااااي اطرانستان چيست و اصوالً جمهور  ااالمي اطرانستان تا كجا 

نمايد و از چ  راه كارهايي برا  با اصول ااالمي ك  داعي    من را دارد مطابقت مي

برا  پااخ ب  ايح اوأل يبيعي اات ك  . ق ااتفاده نموده ااتتضميح ايح تطاب

 طق  و شريعت مشنا شده و اپس، ابتدا بايد با مفهوم ديح. محتاج توضيحاتي هستيم

ها  مختلف حقوق ااااي كشورها  ااالمي راجع ب  ااالم ب  مطامع  ديدگاه

رها  ااالمي چ  بپردازيم و بايد ديد اااااً در جوامع امروز  روانيح ااااي كشو

 ها  از روانيحدر مرحل  بعد ب  ذكر نمون . اندهايي را راجع ب  ااالم اتخاذ نمودهموضع

جمل  جمهور  ااالمي ايران تواهيم پرداتت و پس ااااي كشورها  ااالمي مح

كنيم هايي ك  در ايح مطامعات كسب مياز مطامع  ايح موارد و با توج  ب  داشت 

ي جديد اطرانستان را راجع ب  ديح ااالم مورد واكاو  ررار تواهيم موضع رانون اااا

تواند ااااي مي  ق قاز يرطي بايد توج  داشت ك  ارزيابي نق  وارعي ديح در . داد

 .  اجرا  عملي رانون ااااي نيم داشت  باشدبطرز رابل توجهي بستگي ب  شيوه

اصل اات ك  در  15٢رانون ااااي جديد اطرانستان متشکل از يک مقدم  كوتاه و 
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  اومي  و مهم در مقدم  تأكيد بر ايمان مردم نکت . بند  شده ااتطصل تقسيم 1٢

برتي از موارد موجود در . باشداطران ب  تداوند و باور منها ب  ديح مقدس ااالم مي

  جايگاه مسلط ااالم در تمام جوانب دهرانون ااااي بطور مشکار  نشان دهن

دارد ك  اطرانستان اصل اول ايح رانون ااااي بيان مي. باشدزندگي مردم اطران مي

مذا ب  نق  ااالم در كليت رانون ااااي اطرانستان . باشدجمهور  ااالمي مي

  .پرداتت  و راهکارها  تضميح ااالمي بودن نظام اطرانستان را برراي تواهيم كرد

 مفاهیم . 1

، حمعاني مختلف دي، در ايح رسمت ضمح توضي  كليت نظام ايااي در ااالم

شريعت را مورد برراي مختصر  ررار داده و وجوه تمايم و تشاب  منها را برراي ، طق 

ا  كوتاه ب  مذاهب و كاتب گوناگون ااالم و برا  توضي  مسئل  اشاره. تواهيم كرد

 . تواهيم داشت

 معنا و مفه م يی  . 1.1

بدون ترديد واژه ديح در رديف من دات  از مفاهيمي ررار دارد ك  همواره در 

ومي بدات موردن يک  ٢ميدان مرا و نظرات گوناگون صاحبنظران ررار داشت  اات

 از ايح رو حتي. بلک  رريب ب  محال اات، تواطق مشترك دربارد من بسيار مشکل

رابرت هيوم در كتاب اديان زنده  8.دانندتعريف نمي ا  از محققان من را رابلعده

ا  ااده اات ك  هر بن  ديح ب  اندازه»گويد: او مي. تعبير زيبا و دريقي دارد، جهان

ا  تواند يک تجرب  ديني حقيقي داشت  باشد و ب  اندازهعارل و بامغ يا مدم بمرگ مي

تام از من نيازمند تجمي  و گير  جامع و پينيده اات ك  برا  طهم كامل و بهره

واعت و ، مذا بايد توج  داشت ك  موضوع ديح از اهميت 5. «باشدتحليل مي

گستردگي بسيار  برتوردار اات و ب  يور يبيعي بايد ب  تمام ابعاد من توج  كرد 
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مذا در اينجا با توج  ب  اينک  ارتباط ديح و رانون ااااي مطرح اات ب  تعريف مرو  

واژه ديح در مرت ب  معاني گوناگوني  "پردازيم:يح ب  يور مختصر ميو اصطالحي د

پيرو  و امثال اينها ممده ، تضوع، انقياد، عادت، رهر و غلب ، ايالعت، از جمل  جما

شريعت و رانون و ، در ررمن كريم نيم مياتي وجود دارد ك  از منها معنا  جما. اات

ب  ايح توضيحات معنا  اصطالحي ديح  با توج 6 ". شودياعت و بندگي ااتنباط مي

روانيح و مقرراتي ، اتالق، ديح مجموع  عقايد»توان تعريف كرد: را ايح چنيح مي

در تعريف متداول و  5. «اات ك  برا  اداره امور جامع  انساني و پرورش انسانها باشد

انسان  ان وا  برا  جهديح برابر اات با اعتقاد ب  مطريننده»مشاب  ديگر  ممده اات: 

 ٧ «. و داتورات عملي متنااب با ايح عقايد

 

 نظام سیاسي ير يسالم  .2.1

در انديش  ااالمي بايد توج  كرد ك  ردرت در  نظام سیاسيپي  از برراي 

ك  برا  بيان دومت نظام ايااي  ين مي  ااالمي با ديدگاه غربي تفاوت انديش 

در ديدگاه انديشمندان ااالمي ردرت ب  . در ااالم بايد ب  ايح تفاوت مهم توج  كرد

صاحبان ردرت يا حاكم تعلق ندارد بلک  هر ردرتي متعلق ب  تداوند اات و هيچ 

ب  هميح دميل معتقدند ك  هر ردرتي ك  ب  . ردرتي جم ردرت مطلق او اصامت ندارد

شود زيرا طساد ردرت از منجا تااتگاه توي  عنايت داشت  باشد دچار طساد نمي

مذا با توج  ب  ايح مباحث و با  ٠. پنداردشود ك  تود را منشأ ردرت ميشي مينا

ها  غربي در مورد نظام ايااي و تأثير من بر انديشمندان مسلمان توج  ب  انديش 

شود ب  عبارت ديگر در رانون ااااي يک بايد ديد ك  ايح ارتباط چگون  برررار مي
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تيارات روا را در يک نظام ايااي تعييح كشور ااالمي ك  چهار چوب ردرت و ات

يسالم چق ر يست وس ي  مهم ير ریان نظام كند نق  ديح و ب  عبارت ديگر مي

ها و سیاسي ير يسالم يینست ي  نظام سیاسي تا چ    و يز ين یش 

در تحليل مرا  انديشمندان مسلمان در مورد . بهره گرطت  اات هاو يسالميآم زه

و ب  تصوص . شودها  طراوان ديده ميحقوري هم طراز و نشيب نظام ايااي و دومت

ررن اتير(  ٢در انديش  اهل انت بايد ميان طقيهان اهل انت و انديشمندان معاصر )

تمايم رائل شد زيرا گروه اتير تا حد زياد  ب  صورت البي يا ايجابي متأثر از 

ايام  كالم ب  هميح نکت  در اينجا برا  جلوگير  از . ها  طکر  غرب هستندجريان

ها  بعد  ايح بخ  ب  در مورد نظام ايااي در ااالم اكتفا كرده و در رسمت

 2.ديح و طق  تواهيم پرداتت، برراي معني مرو  و مفهومي شريعت

 

 معنا و مفه م شسیعت و رق  و يرتباط آنها  .3.1

ي اشاره شريعت در مرت ب  معنا  راهي اات ك  بايد پيمود و ب  هدايت امه

دو بخ  دارد: يکي اخنان  يشاره ييري ي شريعت عموماً ب  روانيح امهي . دارد

يعني مجموع  مقررات وحي شده ك  در ررمن گنجانده شده اات و بخ  ، تداوند

شود ديگر انت اات يعني انح پيامبر اكرم )ص( ك  شامل بيانات و كردار ايشان مي

نجا هايي هست ك  در اينح و شيعيان تفاوت  انت بيح اهل تسامبت  درمورد گستره

در ايح معنا شريعت ب  منابع اومي  حقوق ك  ابد  وغير . مجال پرداتتح ب  من نيست

  معنا. طق  معاني مرو  واصطالحي متعدد  دارد. باشند اشاره داردرابل تريير مي

ق  انيم: طتواملر  مياممقياسچنان ك  در معجم. مرو  طق  دانستح يا طهميدن اات

كند بر ادراك چيم  و علم نسبت ب  من و در معنا  اصطالحي طق  يعني دالمت مي

مگاهي و علم نسبت ب  علوم ديح ب  عبارت ديگر طق  ب  حقوق ااالمي اشاره دارد ك  

برا  تنظيم طعاميتها  ، ها  ناشي از بکارگير  شريعتعبارت اات از: ااتنباط
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  ب  تواند بستها محصول انديش  انساني اات ومذا ميباطايح ااتن. ها  انسانروزمره

  متخصص يعني طقي  اوضاع واحوال و طهم ااتنباط كننده، عوامل همنون زمان

در برراي طق  همانطور ك  ربالً اشاره كرديم مذاهب و مکاتب گوناگوني . تريير يابد

ارد و در مورد برداشت عمومي از شريعت در معنا  تاص كلم  وجود د. وجود دارد

در روانيح ااااي برتي كشورها اتفاق نظر متعالي جايگاه شريعت ب  عنوان حقوق 

وجود دارد اما ارتباط ميان طق  و حقوق موضوع  و نق  ديح در ايح ميان در 

  1٨.يستكشورها  مختلف متفاوت 

 هاو سیاسي( نسبت ر  يی  هاو مختلف ق ينی  يساسي )نظاميی گاه. 2

ها و رابط  ديح و دومت امگوها  گوناگوني وجود دارد و موضع نظامدر مورد 

ها نسبت ب  ديح و جايگاه ديح و مذهب در روانيح ااااي كشورها مختلف و دومت

متفاوت اات ك  ب  يور كلي و مختصر در ايح رسمت ب  برراي ايح امگوها 

 . پردازيممي

 يلگ و ض  يی  و مذهم )يلگ و خص مت(. 1.2

بلک  ، كندامگو حکومت ن  تنها از دتامت در امور ديني توددار  ميدر ايح 

كند ك  گويي اصالً وارعيتي بنام ديح و مذهب در جامع  وجود چنان برتورد مي

 .تواند حامت تصمان  ب  تود بگيردها گاه ميتفاوتيبرتي معتقدند ايح نوع بي. ندارد

  ستي اابق اعي بر ايح بوده كب  عنوان مثال در كشورها  كمونيستي و اوايامي

رانون ااااي شورو  اابق  6٢برا  مثال اگر چ  در ماده . ايح موضع حاكم باشد

حق گرويدن ب  هر مذهبي يا رد من و بجا ، مزاد  وجدان»ممده اات:  12٧٧مصوب 

موردن عبادات مذهبي يا تبليرات امحادمميم برا  شهروندان اتحاد شورو  تضميح 

چيح و ممباني و ااير كشورها  كمونيستي گاهاً با يک ، شورو  ومي در« مي شود

 ها  منروشي بسيار تشونت مميم با ديح و پيروان مذاهب برتورد كردند ك  نمون 
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ها اعتقاد بر جدايي ديح از بنابرايح اگر چ  در ايح دومت. در تاريخ ثبت شده اات

  باور مسأم، ها  كمونيستيدومت بوده اما با توج  ب  روحي  مذهب اتيم  در نظام

بنابرايح جدايي 11.رايديرطي دومت نسبت ب  اديان تقريباً غيرممکح ب  نظر ميبي

يرطان  اات ك  در ها  كامالً متفاوت از موضع بيديح از دومت در ايح گون  نظام

 . رسمت بعد  توضي  تواهيم داد

 يلگ و غیس مذهبي )ينفكاک(. 2.2

مفادها  ديح و دومت حق مداتل  در ا مور مربوط ب  در ايح امگو هيچ يک از 

وظيف  دومت تضميح مزاد  مذهبي و احتراز از ورود ب  امور ديني . ديگر  را ندارد

ها  توان حامتيرطي نيم مشهور شده اات ميدر ايح نظام ك  گاه ب  نظام بي. اات 

 . مختلفي را مشاهده كرد

ها  مذهبي و وجود منها را ب  رعيتاز جمل  حامت تساهل ك  در من دومت وا

ر د. كندشنااد و مطابق وزن اجتماعي هر يک از اديان با منها برتورد ميراميت مي

در . ورزدايح حامت نيم دومت مطلقاً از دتامت در امور اديان و مذاهب احتراز مي

 حها  الئيک و اکوالر مخصوصاً در غرب نيم حکومت از ديح جدا بوده و در عينظام

مزاد  كامل داده شده اات وايح امگو ، حال برا  هر نوع طعاميت ديني و مذهبي

ها  مختلفي وجود حاكم اات امبت  همانطور ك  اشاره شد در ايح امگو نيم حامت

 رانوني، كنگره»رانون ااااي امريکا ممده اات  متمم اول برا  نمون  در ماده. دارد

دائر شود يا انجام مزادان  تکاميف مذهبي  تصويب نخواهد كرد ب  موجب من مذهبي

مزاد  معتقدات »در ماده چهارم رانون ااااي مممان ممده اات . «. . . ممنوع گردد

عدم . وجداني و مزاد  كي  اعم از مذهبي و ايدئوموژيکي مصون از تعرض اات

شود ك  در مذا مشاهده مي. «. . . شودمماحمت در اجرا  مراام مذهبي تضميح مي

اول اينک  هيچ ديح  -1شود: ايح امگو معموالً چند اصل درباره ديح و مذهب ذكر مي

ديح و مذهب رامي دومت شناتت  نمي شود و دومت كامالً از ديح جدا ، و مذهبي

                                                                                                     
ي و مزاد  مذهبي در بسدددتر الئسددديت ، پژوه  حقوق و دموكرااددد»اكبر، گرجي ازندرياني، علي11

 16٠، ص 18٠٧، ٢66اياات، اال دهم، شماره 
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دوم اينک  هر نوع طعاميت ديني و پيرو  از هر مذهبي برا  همگان مزاد  -٢اات 

ت و حركت ضد ديني يا غير ديني نيم مزاد هر نوع طعامي -8. بوده و ممنوعيتي ندارد

 1٢. اات و ممنوعيتي ندارد

 هاو مبتني رس يی  و مذهم )يتحاي و ييغام(م ض ع نظام. 3.2

لک  گان  نبوده بيرف و بيدر ايح امگو دومت و نظام ايااي نسبت ب  ديح بي

ح بي در ايح حامت اصوالً تمايم . تورد يگانگي دومت و ديح ااتمنن  ب  چشم مي

در  .ديح و دومت نبوده و نوعي رابط  توميد و باز توميد بيح ديح و دومت وجود دارد

اكثر كشورها  ااالمي نيم ب  يور معمول ايح روش اتخاذ شده اات و بيان شده ك  

توان نظام ايح كشورها را باشد و ب  يور كلي ميديح رامي كشور ديح ااالم مي

از جنب  ديگر در ايح رابط  ررائت واحد ويکساني وجود اما . نظام مبتني بر ديح ناميد

ندارد و از محاظ عملي هم روي  واحد  در ايح كشورها اتخاذ شده اات و از ااالم 

ها  مختلفي ررائت شده اات و از منجا ك  كشور اطرانستان كشور  ااالمي هم ررائت

 . تواهيم داشت ها  مختلف كشورها  ااالميا  ب  امگواات در ايح رسمت اشاره

 ينطباق يامل را شسیعت. 1.3.2

مقررات و تمام اصول واركان نظام بايد براااس ، روانيح، در ايح امگو نظام ايااي

ايح نوع تعبير از شريعت و طرمول حکومت و ابتنا  نظام بر . موازيح ااالمي باشد

هر نوع زيرا در ايح طرمول ، اااس ديح و مذهب باالتريح حد حاكميت ديني اات

رانونگذار  و تصميم گير  بايد كامالً مطابق با اصول و معيارها  شريعت باشد و 

هيچ نوع رانون و مقررات غيرديني پذيرطت  نيست و تنها منبع رانون هم شريعت 

يعني ااتنباط و اجتهاد در چهارچوب ررمن  يیگسامبت  اصول و معيارها  . باشدمي

ب  عبارت ديگر ايح نوع تعبير ، وج ي ييريرسعي يیگسنیز و انت و چند منبع 

ها  مختلف بايد مو ب  مو ودريق و توااتار ايح اات ك  احکام شريعت در عرص 

ها  ااالمي از دومت و واليت طقي  ايح امگو را بايد در برتي ررائت. كامل اجرا شود

                                                                                                     
 162اكبر، پيشيح، ص گرجي، علي 1٢
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 18. جستجو كرد

 شسیعت ر  عن ين یک منبع يصلي رسيو قان نگذيرو. 2.3.2

 اما ااتفاده از منابع، منبع اصلي رانونگذار  اات، يح امگو ديح و اصول مندر ا

ديگر غير از شريعت حدارل ب  عنوان منابع طرعي ممنوع نشده و در صورتي ك  در 

در ايح امگو در تشريفات و . توان از منها ااتفاده كردمي، تضاد با احکام طق  نباشد

امي و شعار اصلي كشور بوده و شريعت شعار و طرهنگ عمومي كشور ااالم ديح ر

اما ااتفاده از منابع ديگر غير از شريعت ممنوع نبوده ، منبع اصلي رانونگذار  اات

همننيح ايح اممام وجود ندارد ك  هم  احکام شريعت . توان از منها ااتفاده كردو مي

 حتميطرهنگي و غيره بطور ، ارتصاد ، مدني، اجتماعي، ها  مختلف طرد در عرص 

 15. اجرا شود

 منع يز وضع ق ينی  متناقض را يسالم. 3.3.2

شور ديح رامي ك، شود: اوالً ديح مقدس ااالمدر ايح امگو ب  دو نکت  تأكيد مي

ح امگو تفاوت اي. باشداات وثانياً هيچ رانوني متنارض با اصول ااالم رابل وضع نمي

ي ي واثباتي ارائ  شده اات يعنبا ربلي در ايح اات ك  در امگو  ربلي طرمول ايجاب

ود يعني ششريعت منبع اصلي رانونگذار  اات اما در ايح امگو طرمول البي اتخاذ مي

باشد يعني در وضع رانون هميح ك  ااالم رابل وضع نمي يص  رانوني متنارض با 

كند و مطابقت كامل بطوريک  مستقيماً رانون مراير با اصول ااالم نباشد كفايت مي

 . منابع شريعت ااتنباط شده باشد ضرورت ندارداز 

 يی گاه رسخي يز ق ينی  يساسي يش رهاو يسالمي نسبت ر  جایگاه يی . 3

 يساسدانيم در برراي طق  مکاتب گوناگوني وجود دارد و بر يور ك  ميهمان

. روانيح ااااي كشورها  ااالمي نيم امگوها  متفاوتي را انتخاب يی  مكاتم

                                                                                                     
، رابل داددتراددي در:  جایگاه يی  و مذهم ير قان ن يساااسااي يرغانسااتاناددرور، دان ، 18

mosharekatwahdatnet٢، ص 
 ٢همان، ص 15
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چهار مورد منها ب  ااالمي اني . تر اات  پنج مورد من از باري مهماند ككرده

مطريقا  غربي و ، ك  درشمال مطريقا، ايح چهار مورد عبارتند از: مامکي. اندمواوم

جنوب عربستان و ، جنوب مصر، اندونم ، شاطعي ك  در مامم . كويت شايع اات

. . .  تركي  و، پاكستان، هند، ك  در اروپا  شرري، حنفي. شيوع دارد، مطريقا  شرري

 مکتب مهم. ك  در عربستان اعود  و رطر مشاهده مي شود  نبليو . شودديده مي

تريح مکتب حقوري ااالم شيعي ديگر جعفر  اات ك  در ايران شايع اات و مهم

برداشت عمومي از شريعت در معنا  تاص كلم  وجود دارد و در مورد جايگاه . اات

حقوق متعامي در روانيح ااااي برتي كشورها  ااالمي اتفاق نظر  شريعت ب  عنوان

تواند ب  يور رابل مي، اما ارتباط ميان طق  و حقوق موضوع  يک دومت. وجود دارد

 16. تفاوت داشت  باشد، ا  در كشورها  ااالمي مختلفمالحض 

ا هتريح ايح امگوا  مختصر ب  برتي از مهمبر ايح اااس در ايح رسمت اشاره

 . تواهيم پرداتت

 عسرستان. 1.3

همانطور ك  گفتيم امگوها  مختلفي در كشورها  ااالمي در مورد ارتباط 

ح بر اي. باشدميان طق  و حقوق موضوع  وجود دارد و يکي از ايح امگوها عربستان مي

اااس كشور عربستان مکتب حقوري طقهي را پي  گرطت  اات و من را نظم حقوري 

 حقوق دومت را تشکيل، حنبلي ق يع  رق در ايح كشور . ر داده ااتمسلط دومت ررا

 شود بلک  احکام الطنتيدهد بدان معنا ك  در عربستان اصوالً رانوني وضع نميمي

كنند و توضي  ها  مختلف ايجاد ميشوند و رواعد  را در حوزهاات ك  صادر مي

بعالوه ايح امر ب  معنا  . داردها  مختلف وجود باشد ك  در حوزهمن طق  حنبلي مي

توانند ها ميمنست ك  رضات مکلف نيستند ك  رواعد صري  بيان شده را پيدا كنند: من

و بايد مرا  تود را بر اااس كتاب ررمن و انت صادر كنند حتي ورتي رواعد صريحي 

                                                                                                     
16 Said, Mahmoudi, The sharia in the new Afghan constitution, 

contradiction or compliment? //wwwzaoervde 

2004, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrechtp867 
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 امورد ديگر شبي  امگو  عربستان رژيم يامبان در اطرانستان بود ك  ب. وجود ندارد

برداشت اطرايي و غلط طق  حنفي را ب  عنوان حقوق مسلط ايح كشور ب  راميت 

 15. شناتتمي

 مصس. 2.3

اگر چ  مصر پس از انقالب عربي دچار تحوالت بسيار  شده اات و نظام 

گير  اات اما در اينجا ب  امگو  مصر ربل از انقالب حقوري جديد  در حال شکل

تواند موضوع تحقيق مستقل ديگر  جديد مي ب  يور مختصر اشاره كرده و مصر

رانون ااااي وجود  ٢در رانون ااااي حاكم ربل از انقالب اتير در مصر اصل . باشد

ها  متعدد  اات: ااالم ااالم در جامعج مصر دارا  نق ، داشت و مطابق ايح اصل

 يديح رامي كشور اعالم شد و همننيح تصري  گرديده بود ك  شريعت ااالمي منبع

همانطور ك  ربالً نيم اشاره كرديم امگو  1٧. از منابع اصلي رانونگذار  در مصر اات

كند مورد پذيرش مصر امگويي بود ك  گرچ  ااالم را يکي منابع رانونگذار  معرطي مي

اما منابع ديگر را نيم برا  رانونگذار  نفي نکرده و هيچ بحثي راجع ب  مطابقت روانيح 

ب  عنوان يک اصل توصيفي نگاه شد  ٢ودر نگاه اومي  ب  اصل  با ااالم نداشت  اات

رغم تاريخ ديرينج مصر ب  عنوان مور رانون ااااي در من مورع عليتا يک داتور اممام

بازنگر  روانيح مصر ب  منظور مطابقت با شريعت ب  عنوان يک ، يک كشور ااالمي

ها  ااالمي ده  جنب بعد از يک . تکليف مورد توج  رانونگذار  ررار نگرطت

 ٢اصل  12٠٨و ااالمي شدن روانيح شده و در اال  ٢توااتار اجرا  وارعي اصل 

رانون ااااي تريير ياطت  وايح گون  بيان شد ك  شريعت منبع اصلي رانونگذار  مصر 

شد منظور از شريعت چيست و منظور از منبع اصلي امبت  باز هم بايد روشح مي. اات

 چيست؟

  رايج ايح بود ك  اگر چ  شريعت منبع اصلي رانونگذار  اات و روه مذا نظري

                                                                                                     
15 Ibid,p868 

، ٢5، شماره ريهبسي، ترجم  حسح رضايي، «اادالم و حقوق اادااي در مصر  »ممبارد ، تالرك،  1٧ 

 ٢٧5ص، 18٠1
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مقنن  در رانونگذار  بايد شريعت را مد نظر ررار دهد ومي ملمم ب  تبعيت از ررائت 

تاصي از شريعت نيست وروه مقنن  مزاد اات تا هر روانيني از شريعت را ك  با 

نيم در تفسير و نظارت بر اصل  ديوان عامي. مقتضيات زمان و مکان اات اتتيار كند

را يکي از منابع رانونگذار   يسي يسالمي تیاط عمل يسيه و سعي ميبسيار با  ٢

 1٠. معرطي كند

 يیسين. 3.3

ير جمه رو يسالمي يیسين يلگ و خاصي  ايم يست چسي ي  ير يیسين 

باشد و اااااً تمام حقوق تصوصي و كيفر  مسلط مي ق يع   ق قي جعفسو

حتي اگر رانوني تصويب شود )يعني مجلس شورا  . مبتني بر طق  جعفر  اات

شود ك  ب  تصويب شورا  محترم ااالمي رانوني وضع كند( تنها زماني اجرا مي

ب  عبارت ديگر در جمهور  ااالمي ايران . نگهبان از محاظ انطباق با شرع براد

رانون ااااي  5در اصل . لگ و ع م مغایست را شسیعت  ايم وجارو يستي

جمهور  ااالمي ايران نيم بر ايح امر تصري  شده اات ك  كلي  روانيح و مقررات 

غير اينها هم  بايد بر اااس موازيح ااالمي باشد و ايح اصل بر . . . جمايي و ، مدني

رات ديگر حاكم اات و تشخيص ايح ايالق و عموم هم  رانون ااااي وروانيح و مقر

در ااتتار ايااي جمهور  ااالمي . امر بر عهده طقها  محترم شورا  نگهبان اات

)واليت طقي ( بر عهده طقي  عادل  ايران نيم مقام اصلي رهبر  كننده و هدايت دهنده

 و مگاه ب  امور ديني گذاشت  شده ك  هدايت كننده نظام ااالمي بوده و تطبيق روانيح

ايح نوع تعبير از 12. با شرع مقدس نيم بر عهده اصل تبره ديح گذاشت  شده اات

باالتريح حد ، نظام رس يساس يی  و مذهمشريعت و طرمول رانونگذار  و ابتنا  

حاكميت ديني در دنيا  معاصر اات زيرا در ايح طرمول هر نوع رانونگذار  و 

ها  شريعت باشد و هيچ نوع رانون و گير  بايد كامالً مطابق با اصول و معيارتصميم

                                                                                                     
 رانون ااااي اابق مصر ب  منبع زير رجوع كنيد: ٢برا  ديدن نظارت ديوان بر اصل 1٠ 

 8٨5-٢٧٢ممبارد ، كالرك، پيشيح، صص 

 5ارور، دان ، پيشيح، جايگاه ديح و مذهب در رانون ااااي اطرانستان، ص12 
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رانونگذار  هم شريعت مقدس  يصلي پذيرطت  نيست و منبع مغایس را يی مقررات 

 . اات

امبت  نظام جمهور  ااالمي يک نظام تاص و موطق اات چرا ك  در كنار 

ااالميت و رعايت كامل من ب  جمهوريت و ابتنا  نظام بر اااس پذيرش مردم و 

 ٢٨.  يور تاص توج  شده ااتانتخابات نيم ب

 جایگاه يی  ير قان ن يساسي يرغانستان. 4

را در مقدم  در بر  يوق ينی  يساسي رسیارو يز يش رهاو يسالمي گزيره

از يک رانون ااااي دموكراتيک انتظار . كندگيرد ك  ب  نق  ااالم اشاره ميمي

رانون . گماره بگنجاند در من، رود ك  هم  اصومي را ك  كشور دنبال تواهد نمودمي

ستان   رانون ااااي اطراندر مقدم . باشدااااي اطرانستان نيم يکي از ايح روانيح مي

 .بر ايمان مردم اطران ب  تداوند و باور منها ب  ديح مقدس ااالم تأكيد شده اات

  جايگاه مسلط موجود در رانون ااااي بطور مشکار  نشان دهنده يص   برتي از

در ايح بخ  ب  نق   يص  بنابرايح . باشدتمام جوانب زندگي مردم مي ااالم در

 . وجايگاه ديح مبيح ااالم در رانون ااااي جديد اطرانستان تواهيم پرداتت

 نقش يی  ير يص   قان ن يساسي ج ی  يرغانستان. 1.4

از مقدم  كوتاه رانون ااااي اطرانستان نق  ديح نمايان اات چرا ك  اصل اول 

 ٢1.دارد ك  اطرانستان يک جمهور  ااالمي ااتاطرانستان بيان مي ن اااايرانو

 ييی  رسمدارد ك  ااالم اصل دوم رانون ااااي اطرانستان ب  يور تالص  اظهار مي

اما پيروان ااير مذاهب دراجرا  عقايد و مراام مذهبي تود ، باشداطرانستان مي

شايان ذكر اات ك  در اينجا هيچ تمايم  . باشند  روانيح مصوب مزاد ميدرمحدوده

 .ها  مختلف ااالمي در اطرانستان و مکاتب حقوري منها انجام نشده ااتميان ارليت

                                                                                                     
 ب  اصول رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران مراجع  نماييد٢٨ 

ااالمي، مستقل، واحد و غيررابل  اطرانستان، دومت جمهور  ااداادي اطرانسدتان:   اصدل اول رانون   ٢1

 باشدتجمي  مي
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ها  مذهبي امتياز  در تواند ب  ايح تاير باشد ك  هيچ يک از ارليتايح امر مي

  ايح ك مقايس  با ااير مذاهب درياطت نکرده اات وامبت  احتماالً ب  ايح علت بوده

ك  با تعهد دومت  ٧در اصل . اصل مطابق با حقوق بشر مربوي  جهاني يراحي شود

تواع  مموزش مذهبي و ، برا  ارتقا  مموزش در تمام اطوح پرداتت شده اات

و مراكم و مدارس مذهبي بطور تاص مورد تأكيد ررار گرطت  ، بهبود شرايط مساجد

ت يعني در جايي ك  دومت متعهد شده هم تأكيد شده اا 56ايح امر در اصل . اات

اجر كند و جريان ، بر اااس اصول ااالم،   مموزشي واحد رااات تا يک برنام 

موضوعات مذهبي را بر اااس مکاتب طکر  گوناگون ااالمي در اطرانستان تواع  

راوم مخامف اصول  65همسو با ايح اردامات دومت مکلف اات بر يبق اصل . دهد

رانون ااااي حق تشکيل احماب ايااي را يبق  86اصل . نمايدااالم را حذف 

مقررات رانوني و ب  شريي ك  برنام  و اااانام  حمب مخامف اصول ديح مقدس 

نشان ملي  12يبق اصل . كندااالم نباشد برا  شهروندان اطراني شنااايي مي

ت درج يعني مکان عبادت ك  رو  من ايح عبار، اطرانستان عبارت اات از محراب

نيم  ٢اصل . شده: تدايي جم اهلل نيست و محمد راول او اات و تداوند بمرگتر اات

ارود ملي ك  ب  زبان پشتو تواهد بود ذكر عبارت تداوند  ير ك  ریان مي ييري

رانون ااااي در جايي ك  امکان اصالح رانون يهم در بخ  . الزم اات، بمرگتر اات

رانون ااااي مقرر شده اات ك   152اصل  در یعني، بيني شده ااتااااي پي 

اصول ايمان ب  مباني شرع مقدس ااالم و رژيم جمهور  ااالمي غير رابل اصالح 

ثبيت برا  ت. دغدغ  نويسندگان رانون ااااي، ب  نظر ايح اصول نشان دهنده. هستند

ااالمي بودن دومت و تضميح تسلط حقوق ااالمي در تمامي متون رانون ااااي 

 ٢٢. شندبامي

احتماالً مهمتريح اصل اات ك   8از منظر ارتباط ديح و رانون ااااي اصل 

تواند مخامف معتقدات و احکام ديح در اطرانستان هيچ رانوني نمي»دارد: مقرر مي

                                                                                                     
، 8، شنشسی   ق ق يساسي، «نظام حقوري و ادياادي در اطرانستان جديد  »عالم ، غالم حيدر، ٢٢ 

 11٨، ص18٠8
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راد چرا ك  مفهوم ايح اصل ايح اصل تا حد  مبهم ب  نظر مي« . مقدس ااالم باشد

طق  و حتي دكتريح حقوق ااالمي اشاره ، تتواند هم ب  شريعب  محاظ حقوري مي

 ٢8.داشت  باشد

شود تقويت مي 1٨توان من را مربوط ب  طق  دانست در اصل ايح برداشت ك  مي

ك  مقرر مي دارد ورتي مقرراتي در رانون ااااي يا ااير روانيح در مورد حکم مسئل  

يبق طق  حنفي مرا  حاكم بايد در چهارچوب رانون ااااي و ، وجود نداشت  باشد

درصد جمعيت اطرانستان را پيروان مذهب حنفي  ٠5باشد و ايح ب  محاظ اينک  

 16رانون ااااي جمعيت شيع  را ك  حدود  ٢5. دهد رابل درك ااتتشکيل مي

دارد: مقرر مي 181اصل . دهد طراموش نکرده ااتدرصد جمعيت را تشکيل مي

ال شخصي  اات و مربوط ب  پيروان هايي ك  موضوع من احومحاكم بايد در پرونده

رره ها اگر مقمقررات طق  شيع  را رعايت كنند و در مورد ااير پرونده، طق  شيع  اات

ح محاكم در اي، تاصي در رانون ااااي يا ااير روانيح نبوده و دو يرف شيع  باشند

شکاف  181و  18٨مقررات اصل . رأ  تواهد دادشیع  ها بر اااس طق  پرونده

يح ا. دانندهر دو شريعت را مکمل رانون ااااي مي، ايح اصول. كنداحتمامي را پر مي

برتورد تاص با دو گروه مذهبي عمده امبت  پرا  ها يي را پيرامون جايگاه ااير 

 . كندها  مذهبي و حقوق منها در رانون ااااي مطرح ميگروه

 اسي يرغانستانيرتباط میان يی  و  ق ق تضمی  ش ه ير قان ن يس. 2.4

رانون ااااي جديد اطرانستان در ، همانطور ك  در رسمت ربلي اشاره گرديد

نق  تکميلي برا  طق  حنفي و در شرايطي برا  طق  شيع  ايح  181و  18٨اصل 

ز تواند ااازگار  يا تنارض مقررات رانون ااااي با ديح مي. نق  را ررار داده اات

م ها  چام  برانگيتريح حوزهمهم. گوني برراي شودها  گونازوايا  مختلف وديدگاه

حقوق ،  ك متي مانن  ساخت هنجارها وساختارهاوهايي در ايح زمين  حوزه

 ها بيحباشد ك  مطامع  و مقايس  ايح حوزهحقوق كيفر  و حقوق بشر مي، تانواده
                                                                                                     
٢8Thier, alexander, the making of a constitution in afghane stan, volime, 51, 

2006, 107  

 wwwaalsorgااالم در اطرانستان رابل داتراي در اايت  ٢5 
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 هاونقض با توج  ب . حقوق ااالمي و حقوق بشر موضوع مطامعات بسيار  اات

قان ن يساسي ج ی  مده حقوق بشر در دوران يامبان و توج  تاص نويسندگان ع

ا ايح امر ب. ب  حقوق بشر ايح حوزه را مورد مطامع  اجمامي ررار مي دهيم يرغانستان

اعالمي  حقوق بشر و تعهد ب  رعايت ايح  ٧  رانون ااااي و اصل رجوع ب  مقدم 

در نا ن يساسي را يی  سبک وسیاققان چنيح اشاراتي در . شودحقوق ثابت مي

 ٢6. اات و مطمئناً در روانيح ااااي ااالمي منحصر ب  طرد اات

تضميح حقوق طرد  و حقوق بشر در اصول رانون ااااي اطرانستان نمايان 

ها  نويسندگان ايح تريح دغدغ بوده و مشخص اات ك  حقوق بشر يکي از مهم

رانون ااااي  ٠6ن در اصل مثر بر و برا  نظارت مو ٢5رانون ااااي بوده اات

كميسيون حقوق بشر مستقل اطرانستان تأايس شده و كم و بي  كاركرد يک مأمور 

چنيح اازوكار  در كشورها  ااالمي ديگر ديده نشده يا ب  ندرت . ناظر را دارد

ربلي )يامبان( بسيار تأكيد گرديده ك   رژیم ها شود چرا ك  بخاير ظلمديده مي

در مقدم  رانون ااااي ممده اات: . حقوق بشر رعايت و تواط حکومت تضميح شود

 ،با احترام ب  اعالمي  جهاني حقوق بشر و ب  منظور ايجاد جامع  مدني عار  از ظلم»

 ت وحفظ كرام، عدامت اجتماعي، تبعيض و تشونت و مبتني بر رانونمند ، ااتبداد

. . . . ايح رانون ااااي را . . . حقوق انساني و تأميح مزاديها و حقوق ااااي مردم

ز حقوق بشر از من اندازه ا، از ديدگاه تدويح كنندگان رانون ااااي« . تصويب كرديم

اهميت برتوردار بوده اات ك  تنها ب  عبارت طوق در مقدم  هم اكتفا نشده و عالوه 

هم دومت ب  حمايت از حقوق بشر مکلف  5رديد در اصل بر موارد ربلي ك  اشاره گ

در جا  ديگر تصري  شده اات ك  دومت اعالمي  جهاني حقوق بشر و . شده اات

اما  ٢٧.كندرا رعايت مي، اممللي ك  اطرانستان ب  منها ملحق شده ااتها  بيحميثاق

                                                                                                     
٢6 Thier, Alexander, The making of a contitution in Afghanestan, wwwnyls 

Edu,557 
، چاپ مركم طرهنگي رس وضع وتص یم قان ن يساسي ج ی  يرغانستان يرآم ودان ، ارور، ٢5

 ٢16-٢15، صص 18٠٢اراج، 
 ٢1٠همان، ص ٢٧
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قوق رعايت ح نکت  مهم در ايح رابط  اينست ك  با توج  ب  تصري  رانون ااااي ب 

دارد ك  روانيح مصوب بايد مطابق بشر و وجود اصل اوم رانون ااااي ك  مقرر مي

؟ ب  قارلیت يجسيو همزمان ر  ط ر يامل ييرن  یا خیسمقررات ااالمي باشد 

عبارت ديگر ميا تنارضي بيح اينها وجود دارد يا تير؟ پااخ صريحي ب  ايح پرا  

 .توان ب  ايح پرا  داداااااً پااخ صريحي نمي در متح رانون ااااي داده نشده و

اشاره صري  ب  اممام تطابق تمامي روانيح مصوب با شريعت در ااير روانيح ااااي 

اما در هيچ . شودهم مشاهده مي سع يو ايران و عربستان، ااالمي همنون مصر

رايح ببنا. يک از ايح روانيح ب  اعالمي  جهاني حقوق بشر اشاره صريحي نشده اات

ود مشکارا تجمه رو يسالمي يرغانستان . باشدمورد اطرانستان منحصر ب  طرد مي

دانست  و از او  ديگر تمامي روانيح تود را مستلمم را حامي ااناد حقوق بشر  

نکت  اينست ك  از ديد تدويح كنندگان رانون ااااي . دانداازگار  با شريعت مي

و تعهدات حقوق بشر  مندرج  8اممامات اصل  نفس  نااازگار  مياناطرانستان طي

الزم ب  ذكر .   جهاني حقوق بشر و ديگر ااناد حقوق بشر  وجود ندارددر اعالمي 

  اعالمي  جهاني ب  عنوان رانون اات ك  شنااايي غير مشروط رانون ااااي درباره

. اتا   رويکرد مثبت تدويح كنندگان نسبت ب  ايح حقوقرابل اعمال نشان دهنده

تر برا  شريعت و ملمم كردن تمامي روانيح كشور هر چند رائل شدن جايگاه عامي

مصر و عربستان نيم ممده ، مطابق شريعت در روانيح ااااي كشورهايي مانند ايران

اات اما در ايح كشورها تضميح ايح حقوق مشروط ب  رعايت رواعد شريعت شده 

طور ك  ب  شريعت اشاره گرديده ب  اعالمي  اات اما در رانون ااااي اطرانستان همان

  جهاني و شريعت در يک جهاني هم اشاره گرديده و در نگاه اول درج شدن اعالمي 

ب  نظر برتي طرض برتر  شريعت . راداند واحد و در عرض هم متنارض ب  نظر مي

 در رانون ااااي اطرانستان بر اايرهنجارها  حقوري رابل اعمال ممکح اات باعث

  جهاني باشد وارجاع رانون ايجاد مانع بر ار اعمال حقوق اعالم شده در اعالمي 

 ٢٠. اثر يا بي معنا كندااااي ب  ايح اعالمي  را بي

                                                                                                     
٢٠ A-shahniaz, "The constitution of afghanistan and women", Feminis legal 
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هر نوع تبعيض و »دارد: رانون ااااي اطرانستان مقرر مي ٢٢برا  مثال اصل 

)چ  مرد و چ  شهروندان اطرانستان . امتياز  ميان شهروندان اطرانستان ممنوع اات

ا اصل تواند بايح تركيب مي. «زن( حقوق برابر و وظايف برابر در پيشگاه رانون دارند

مقايس  شود ك  مقرر داشت  تمامي شهروندان كشور چ  زن ٢2رانون ااااي ايران ٢٨

اجتماعي ، و چ  مرد بطور مساو  از حمايت رانون برتوردارند واز تمام حقوق طرهنگي

اعالمي  جهاني نيم ممده  ٢در اصل . باشندمند ميازيح ااالمي بهرهمطابق مو. . . و 

اات ك  هر شخصي مستحق تمامي حقوق و مزاديها  مقرر در ايح اعالمي  اات من 

بينيم در رانون ااااي اطرانستان شرط مذا همانطور ك  مي. هم بدون هيچ تبعيضي

ه اات و نکت  اصلي حقوق و مزاديها  ااااي بدون رعايت موازيح ااالمي ممد

هايي ها  تفاوت در حقوق بشر و رعايت شريعت در حوزههمينجا اات ك  چام 

 . چگون  رابل حل اات. . . مجازاتها  ااالمي و ، مانند تساو  زن ومرد

هاو همنشیني يعالمی  جهاني  ق ق رشس و هایي يز چالشنم ن . 3.4

 رعایت ق ينی  شسیعت

اعالمي    جهاني هر شخصي مستحق تمامي حقوق و مزاد  ها   ٢يبق اصل 

گ رن، مقرر در ايح اعالمي  اات من هم بدون تبعيض از هر نوعي مثل تبعيض نژاد  

اصل برابر  تمامي اطراد در . عقايد ايااي و ااير عقايد ، مذهب ، زبان ، جنسيت ، 

ده اات ك  مقرر مي دارد هم  اطراد اعالمي  جهاني بيان ش ٧پيشگاه رانون در اصل 

 .در پيشگاه رانون برابرند و بدون تبعيض از حمايت برابر رانوني برتوردار مي باشند

  .مسئل  ايح اات ك  ايح مقررات تا چ  اندازه با احکام حقوري ااالم هماهنگي دارد

 تمايم ميان زنان و مردان در ااالم و ميان مسلمانان و غير مسلمانان اغلب

تواط كارشنااان حقوق بشر ب  عنوان زمين  ها  ممکح ناهماهنگي ميان شريعت 

برتي معتقدند ك  ااالم برابر  زن و مرد را ب  . و اعالمي  جهاني مطرح شده اات 

. اما از تساو  مطلق نق  حاميان من ها حمايت نمي كند ، راميت شناتت  اات 
                                                                                                     
studies, P12,2005 

، شماره اول، اال نگاه معاصس، «تاريخن  رانون ااداادي در اطرانستان  »دومت مباد ، بصديراحمد،  ٢2

 ، ص٠٢اجتماعي اراج، بهار  -اول، اشارات مركم طرهنگي
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اايريح ب  . اما ن  معادل توضي  مي دهندموضوع تود را با ارجاع ب  اصل برابر  من ها

رطتار من دات  از كشورها  ااالمي ك  ب  حقوق ااالمي در روانيح ااااي تود 

جايگاه رطيعي داده اند اشاره مي كنند و نتيج  گير  مي كنند ك  هيچ گون  تعارضي 

 در شريعت تفاوت ميان زنان و مردان در حقوق تانواده و در مسائل. وجود ندارد 

تعهد ب  نفق  ( و حقوق دادراي ) ارزش شهادت در نمد دادگاه ( ، ارتصاد  )وراثت 

 . رابل شنااايي اات 

كشورها  ااالمي كوشيده اند تا اعالمي  ها  ، بدميل تفاوت ها  مذكور 

ايح تالش ها در تصويب اعالمي  . ااالمي تود را در زمين  حقوق بشر منتشر كنند 

 . ر در ااالم تود را ب  توبي نشان مي دهدراهره در مورد حقوق بش

اعالمي  راهره اعالم مي نمايد ك  زنان با مردان در شأن انساني برابرند و حقوق 

زنان هويت شهروند  تاص تود را دارند و نيم ااتقالل مامي . دارند و وظايف مشاب 

  را ايح تركيب بند. دارند و حق برتوردار  از نام و شهرت تاص تود را دارند

منتقدان يفره مميم مي دانند ك  برابر  در شأن انساني را برابر  در حقوق معرطي 

اما من ها مي پذيرند ك  تفاوت در نق  ها  جنسيتي در حقوق ااالم مي . مي كند

اات  وارعيت ايح. تواند معادل با تبعيض در ماتان    حقوق بشر بيح اممللي باشد

  اول برابر  زنان و مردان را ب  راميت مي شنااد ك  عبارات اعالمي  راهره در وهل

و اپس ب  برتي حقوق تاص زنان بر يبق حقوق ااالم مي پردازد و من گاه ب  

  8٨. تفاوت ها مي پردازد

رانون ااااي اطرانستان ب  برابر  حقوري  ٢٢اشاره   بي ريد و شرط در اصل 

ترديد  در مورد اازگار  با هم  شهروندان اطرانستان جايي برا  هيچ گون  شک و 

در عيح حال معلوم نيست ك  . تركيب بند  مشاب  اعالمي  جهاني باري نمي گذارد

زنان چگون  مي توانند هم  حقوق تود را ك  در اعالمي  جهاني ممده اات در صورتي 

                                                                                                     
8٨ Said, Mahmoudi, The sharia in the New Afghan constitution: 

contradiction or compliment? , Zaorv 64 (2004), 871 , http://wwwiaoervde 
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 . ك  چنيح ارداماتي تابع برراي اازگار  با شريعت ررار گيرد اعمال كنند

ظاهر  ميان شريعت و حقوق بشر بيح اممللي  تناقضدارا     ديگر  ك حوزه

اعالمي  جهاني اعالم مي كند ك  هيچ  6اصل . مي باشد بحث جرم و مجازات اات

غيرانساني و ، كس را نمي توان شکنج  داد يا در معرض برتورد يا مجازات وحشيان 

رسخي . ور  نظس رسخي هس ن ع مجازيت جسمي مسيوي يستدون شأن ررار داد 

مجازيت هاو يسالمي جسمي يست مانن  قان ن سنگ سار يسين شخص 

یا مثل  يسين رنارس قاع ه و چشم ير رسيرس چشم و شالق زين ير يی  ، زنايار

ايح مجازات ها يا برتي از منها در بسيار  از كشورها  ااالمي . ررار مي گيرند يست 

 81. ام مي شودعربستان صعود  و اودان انج، پاكستان، مانند ايران

گروه نخست . مجازاتها  ااالمي عموماً در چند گروه دات  بند  مي شوند

یعني مجازيت هایي ي  ير شسع مق س رسيو آنها مجازيت شامل حدود مي شود 

و دات  ديگر تعمير ك  عبارت اات از مجازات هايي ك   خاصي تعیی  ش ه يست

ايح موارد ميتواند جسمي هم  گرچ  هم . ب  دات دومت يا راضي واگذار شده اات

اما مسئل  ااااي در مورد دات  حدود مي باشد يعني حدود ك  مجازات ها  ، باشد

معيح شده   من ها در حقوق امهي ممده اات و مذا نمي توانند تريير كنند يا مورد 

ايح مسئل  در مورد كشورها  ااالمي ك  شرط تطابق مقررات . اغماض ررار گيرند

ريعت را در رانون ااااي تود دارند صدق مي كنداما اكثر كشورها  موضوع  با ش

ااالمي نسبت اجرا  ايح مجازات ها را با اعالمي  جهاني حقوق بشر مشخص كرده 

اند اما رانون ااااي جديد اطرانستان ايح چام  ها را حل نکرده و هيچ راه كار  را 

 . ارائ  نکرده اات

تان مشکارا و بصورت بي ريد و شريي ن  رانون ااااي جديد اطرانس ٢2اصل 

تنها شکنج  را بطور كلي منع مي كند بلک  هرگون  مجازات مخامف شأن انساني را 

ب  عنوان تنارض مشکارابا شريعت  مي ت ينايح امر را . بطور تاص منع مي نمايد

                                                                                                     
81 ibid880 
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مفسران ااالمي هم هستند ك  ، اما . ك  در ررمن و انّت ممده اات تلقي كرد چنان

ز اجرا  اخت گيران  ايح مقررات امتناع مي كنند و ااتدالل مي كنند ك  گرچ  ا

ايح ها رواعد كتاب تداوند مي باشند اما من ها بست  ب  زمان هستند و من ها رابايد 

 بعالوه اشاره مي. مثال هايي دانست و مذا از اردامات جديدتر علي  جرايم ااتفاده كرد

مي توان با اعمال رواعد ، دود غيررابل تريير هستندشود در حامي ك  مجازات ها  ح

دادراي و وضع شرايط اثباتي اخت گيران  بدون نقض داتورات املهي از اجرا  من 

 8٢. ها توددار  كرديا ب  صورت صحي  انها را اجرا كرد

دو كشور ااالمي ديگر با روانيح ااااي ك  دارا  شرط تطابق روانيح با شريعت 

  ااالمي ايران و عربستان صعود  معموالً مجازات ها  حدود هستند يعنيجمهور

رانون ااااي ايران مقرّر مي دارد ك  هم  انواع شکنج   8٠اصل . را اعمال مي كنند

ايح عبارت امبت  جا را برا  اعمال . برا  گرطتح اررار يا كسب ايالعات ممنوع اات

ج  دات  بند  مي شوند را مجازات ها  غير ااالمي وغير انساني ك  ب  عنوان شکن

ر مصر كشو. هاو غیس ينساني نیستميبندد واعالم ميکند ك  اجرا  حدود مجازات 

اما  ،ااالمي ديگر  اات ك  شرط مشکار تطابق روانيح مصوب را با شريعت را دارد

بايد ديد ك  اطرانستان با چام  مجازات . معموالً مجازات حدود را اعمال نمي كند

توج  ب  تعهدات تود در شريعت و اعالمي  جهاني حقوق بشر چگون   ها  ااالمي با

 . روبرو مي شود

 15اصل ، يکي ديگر از زمين  ها  بروز نااازگار  شريعت و اعالمي  جهاني

بدون محدوديت ، اعالمي  اات ك  مقرر مي دارد مردان و زنان در هر اني ك  هستند

اعالمي  راهره ايح . کيل تانواده دارندمليتي يا مذهبي حق ازدواج و تش، ها  نژاد 

عبارت را تريير داده و اعالم مي دارد ك  تانواده بنيان جامع  اات و ازدواج اااس 

 . ايح بنيان اات

زنان و مردان حق ازدواج دارند و هيچ محدوديتي نژاد  و رنگ و مليت نمي 

ب در ايح بخ  اعالمي  اشاره ب  مذه. تواند من ها را از برتوردار  از ايح حق منع كند

                                                                                                     
8٢ ibid879 
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ديده نمي شود چون ازدواج زنان مسلمان با مرد غير مسلمان در حقوق ااالمي 

 دشوار. رانون ااااي اطرانستان در مورد ايح مسئل  ااكت اات. ممنوع مي باشد

را در ايح زمين   يعالمی  جهانياات تصور كرد ك  رانون گذار چگون  مي تواند 

ايح رانون عموماً . ساس كشورها  ااالمي رعايت نمايدبدون نقض باور رديمي و ح

در كشورها  ااالمي رعايت مي شود حتي من ها ك  رانون گذار  اوالر دارند مانند 

 88. تونس و تركي 

ارانجام شايان ذكر اات ك  مزاد  هر شخص برا  تريير مذهب تود در اصل 

مورد مزاد  مذهب و نظر حقوق دانان ااالمي در . اعالمي  جهاني ممده اات 1٠

نظري  انتي ااالمي ارنداد را منع مي كند و . مسئل  تريير مذهب متفاوت اات

اكثريت دانشمندان ااالمي با ايح وجود . مجازات مرگ را مقرر مي كند )برا  مردان(

نظري  مجازات برا  ارنداد را رد مي كنند و ايح نظر را اعالم مي كند ك  نبايستي 

من ها ااتدالل مي كنند ك  ايح تريير مذهب نيست ك  يبق . شداجبار  در ديح با

حقوق ااالمي منع شده اات بلک  اظهار من در عمل ب  نحو  ك  امنيت عمومي و 

اتالق و مزاد  اايريح و يا حتي موجوديت تود حکومت ااالمي را تهديد كند منع 

 . شده اات

ر مورد د، شورها  ااالميمانند ااير روانيح ااااي ك، رانون ااااي اطرانستان

ايح مسئل  ااكت اات و ارنوشت اصل اعالمي  جهاني بستگي ب  ايح دارد ك  دادگاه 

 . ها مزاد  تريير مذهب را چگون  تفسير كنند

ايح ك  ميا رانون ااااي حاضر با تضميح ها  حقوق بشر  بي اابق  تود با 

شت ك  چگون  هم  ايح شريعت تعارض تواهد داشت يا ن  ب  ايح بستگي تواهد دا

مسائل ك  پااخ روشني در متح رانون ااااي ندارند در مصوّباب مجلس ملي و روي  

اگر ايح مجلس و ديوان عامي تواهان . ديوان عامي مورد برراي ررار تواهند گرطت

                                                                                                     
88 Saboory, mohamad hamid,"The Progres of constitutionalism in 

Afghanistan, Private law, 2006p16 
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جاد اي. اعمال تفسير صحيحي از حقوق ااالمي باشند و برتر  ااالم را محاظ كنند

اشاره  .تفسير با بسيار  از اممامات متح كنوني دشوار تواهد بودمشتي ميان من نوع 

ها و نکات بسيار  در متح طعلي رانون ااااي وجود دارد ك  نشان مي دهد نيّت و 

 85. رصد نويسندگان من ايح امر نمي باشند

 ريهكارهاو مطارقت ق ينی  را يسالم ير قان ن يساسي يرغانستان . 4.4

تريح اصل در ارتباط با رعايت شريعت اشاره كرديم مهمهمانطور ك  ربالً نيم 

دارد: در اطرانستان هيچ باشد ك  مقرر ميدر رانون ااااي اطرانستان اصل اوم مي

ي ارزياب. تواند تصويب شودرانوني برتالف باورها و مقررات شرع مقدس ااالم نمي

موكول ب  ارزيابي ،   نخستدر وهل ، رانون ااااي اطرانستان 8كامل از اجرا  اصل 

. اشدببيني شده در رانون ااااي برا  نظارت بر اجرا  من ميانواع اازوكارها  پي 

بيني شده اات راهکار برا  نظارت رعايت شريعت پي  8در رانون ااااي اطرانستان 

ها  طرارو  ايح ايستم را مورد برراي ك  ب  يور مختصر ب  منها اشاره كرده و چام 

 يم داد:ررار تواه

كارها  تضميح نق  رياات جمهور  در پاادار  از شريعت يکي از راه

ر جمهوتريح اصل مرتبط با ايح وظيف  رئيسب  نظر مهم 5886اصل . باشدشريعت مي

باشد ك  مقام رئيس جمهوري  از تصد  منصب بايد اوگند  نمد مجلس ملي مي

د تا رانون ااااي و ااير برا  رعايت و تضميح مقررات ديح مقدس ااالم ياد كن

                                                                                                     
جمه رو ير پاساا يرو يز قان ن يساااسي ير نظام  هاو ریاساات صااال یتاددتار ، گلنار، 85

نام  كارشددنااددي ارشددد، ، پايان ق قي يیسين، )را نگاهي ر  يشاا رهاو رسينساا  و يرغانسااتان(

 1٨5ص182٨دانشگاه شهيد بهشتي،

وظيف ، مطابق ب  يرز امعمل تاص ك   رييس جمهور ربدل از تصدددد   دارد:مقرر مي 58اصدددل  86 

  :موردجددا مددي حددلددف)اددددوگددنددد( متددي را بدد   گددردد، تددواددددط رددانددون تددنددظدديددم مددي  

ديح مقدس ااالم را اياعت  كنم ك بسدم اهلل امرحمح امرحيم ب  نام تداوند بمرگ)ج( اوگند ياد مي 

از تطبيق من مواظبت نمايم از ااتقالل،  و از من حمايت كنم رانون اادااي و ااير روانيح را رعايت و 

حقوق و مناطع مردم اطرانستان را حفاظت كنم و  وحاكميت ملي و تماميت ارضدي اطرانستان حراات  

پشددتيباني ملت، مسدداعي تود را در راه اددعادت و ترري مردم  با ااددتعانت از بارگاه پروردگار متعال و

 برم اطرانستان بکار
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 با توج  ب . . . روانيح اطرانستان را رعايت كند وبر اجرا  منها نظارت داشت  باشد

توان چنيح برداشت كرد ك  او نگهبان رانون مي، جمهور  رئيساتتيارات گسترده

تعهد ، اما تضميح ااالم. را بر عهده دارد 85ااااي و مسئوميت نظارت بر اجرا  من

جمهور بي  از هر چيم ديگر حتي بي  از رعايت رانون ااااي اات و ئيسنهايي ر

ل  ايح مسئ، ب  عالوه. دهدايح امر جايگاه ديح را در رانون ااااي اطرانستان نشان مي

جمهور نقشي ااااي در اجرا  ااالم بر اااس طهم  از دهد ك  رئيسنشان مي

ك  شامل طهرات مفصلي  55صل ها  اصول ااالمي تواهد داشت امبت  در ااومويت

از اتتيارات و وظايف رئيس جمهور اات در مورد ااالم و تضميح من چيم  نيامده 

 . اات

تواند امبت  رئيس جمهور در صورتي ك  رانوني را مطابق شريعت نداند ب  نظر مي

ز اپس هر چند ك  ، تود نيم ااتفاده كرده و من را ب  پارممان برگرداند8٧از حق وتو 

تواط پارممان ديگر رئيس جمهور مکلف ب  وت  ش ه  قان ن  دوباره ⅔ويب تص

  .اجرا  ايح رانون بوده و بايد از راهکارها  ديگر برا  تضميح شريعت ااتفاده نمايد

ا  يعني تثبيت حل ايح مسئل  را از يريق رانوني جداگان  8٠ 16٧اصل 

از او   .بيني كرده اات كميسيون مستقل برا  نظارت بر اجرا  رانون ااااي پي

جمهور امبت  با تصويب مجلس انتخاب ديگر اعضا  ايح كميسيون نيم تواط رئيس

اينک  اتتيارات ايح كميسيون ب  يور كامل و در عمل چ  اتتياراتي اات ، شوندمي

توان انتظار داشت ك  يکي از وظايف من كنترل بايد منتظر عملکرد من ماند اما مي

اما نکت  مهم ايح كميسيون اينست . روانيح مصوب با شريعت تواهد بودهماهنگي 

                                                                                                     
 58اصل  1و بند  55رانون ااااي جمهور  ااالمي اطرانستان، اصل  85 

رانون عبارت اات از مصوب  هر دو مجلس  ستان:رانون ااداادي جمهور  اادالمي اطران    25اصدل  8٧ 

توشدي  رييس جمهور راديده باشد، مگر اينک  در ايح رانون ااااي يور ديگر     شدورا  ملي ك  ب  

باشددد در صددورتي ك  رييس جمهور با مصددوب  شددورا  ملي مواطق  نداشددت  باشددد،    تصددري  گرديده

اددپر   داليل ب  ومسددي جرگ  مسددترد نمايد با روز از تاريخ تقديم با ذكر 16را در ظرف من تواندمي

تصويب نمايد،  شددن ايح مدت و يا در صدورتي ك  ومسدي جرگ  منرا مجددا با دو ثلث مرا  كل اعضا   

 گرددمصوب  توشي  شده محسوب و ناطذ مي
 رانون ااااي اطرانستان مراجع  شود 16٧اصل 8٠
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ك  هدف رانونگذار در اينجا چيست؟ ميا وظايف نهاد ممبور و رئيس جمهور  مواز  

 82گيرد ورانون ااااي از ايح امر مگاهي نداشت  اات؟با هم ررار مي

ون كميسيبا ايح وضعيت در موارد  ممکح اات بيح ديدگاه رياات جمهور  و 

ميد ك  تود ممبور در بعد نظارت بر اجرا  رانون ااااي وشريعت نااازگار  پي 

برا  راه حل ايح مسئل  در ، در ايح صورت چ  بايد كرد. چام  ااااي تواهد بود

 ا  هر گون  تعارضيرانون ااااي راه حلي وجود ندارد مگر اينک  رانون عاد  ب  گون 

جمهور و كميسيون ممبور راه ديگر برا  وه بر رئيسعال 5٨.را در عمل منتفي اازد

يبق ايح اصل . رانون ااااي اطرانستان ممده اات 51 1٢1تضميح شريعت در اصل 

معاهدات ، مقررات، تواند تطابق روانيحديوان عامي ب  درتواات دومت يا محاكم مي

روانيح را  يبق اممللي را با شريعت وتفسير منها برها  بيحو كنوانسيون، امملليبيح

ديوانعامي اطرانستان را مبدل ب  يک دادگاه رانون ااااي ، ايح مقرره. برراي نمايد

  .تواند صالحيت برراي اازگار  روانيح و مقررات ااالم را داشت  باشدكند ك  ميمي

يک دادگاه رانون ااااي در كشورها  در حال گذار نق  مهمي را ب  عنوان 

. شودكند وضامح مهم حقوق طرد  شمرده ميوني ايفا مييک داور در مسائل ران

ايح اات ك  دادگاه مستقل رانون ااااي ، ا  ك  در ايح زمين  وجود داردنگراني

تريح رضات موجود را جذب كرده و منجر ب  كمبود ااتعدها  نادر در اغلب برجست 

كل  نو ااتتح بقي  نظام رضايي شود بويژه هنگامي ك  كشور در حال تالش برا  از

اطمون بر ايح نظارت دوگان  كميسيون مستقل ونظارت رضايي بر . نظام رضايي اات

 5٢. هايي را در بر تواهد داشتمطابقت با ااالم تود چام 

                                                                                                     
 1٨5اتار ، گلنار، پيشيح، ص 82
، 18٠٠، چاپ اول،  ق ق يساسي جمه رو يرغانستانراام، ، علياحمد ، ايدمحم و صدارت 5٨

 81٠ص 

ها  بيح اممللي طراميح تقنيني، معاهدات بيح امدول و ميثاق برراي مطابقت روانيح، :»1٢1اصل  51 

منها بر اااس تقاضا  حکومت و يا محاكم، مطابق ب  احکام رانون از  اممللي با رانون ااداادي و تفسير  

 باشدمي صالحيت اترمحکم 

 ،نشسی   ق ق يساسي، «اادالم و دموكرااي در رانون ااااي جديد اطرانستان »ررباتي، طهيم ،  5٢ 

 855، ص 1٠، شماره 18٠5
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 گیسونتیج 

در برتي كشورها  ااالمي حاكميت مطلق تداوند در تقنييح پذيرطت  شده 

حاكم بر امور اات و اراده مردم در  اات در چنيح موارد  ايح اراده تداوند اات ك 

رانون 5برا  مثال اصل . صورت هماهنگي با اراده تداوند در امور جريان تواهد داشت

اودان مي گويد تداوند.تامق تمام اطراد.بر دومت وحکومت  122٠ااااي مصوب 

اصل دوم رانون ااااي . . . برتر  دارد و ردرت را ب  توامي ب  مردم اودان مي بخشد

مهور  ااالمي ايران نيم بيان مي دارد ك  جمهور  ااالمي نظامي بر پاي  اعتقاد ج

اعتقاد ب  حاكميت واراده تداوند جايگاه رطيع شريعت را در ايح . ب  تدا  واحد اات

نظام ها  مبتني بر ديح مبيح ااالم مي رااند و مفسران ديني ب  عنوان متخصصان 

امبت  در روانيح . وند را معيح ومشخص اازندامر بايستي حدود وصرور ارادهي تدا

صل ا. ااااي ااالمي حاكميت مردم نيم در اغلب موارد ب  راميت شناتت  شده اات

ستان حاكميت ملي در اطران. رانون ااااي اطرانستان در ايح زمين  بسيار صري  اات 5

. دمي كننمتعلق ب  ملت اات ك  من را مستقيماً يا از يريق نمايندگان تود اعمال 

احترام رانون ااااي ب  ااالم مانعي برا  وضع رواينني ، بطور كلي، در ايح كشورها

 . ك  مخامف با طهم صحي  از ااالم نيست وجود ندارد 

نشان  ها  بسيار  وجود دارد ك  نويسندگان ، در مورد رانون ااااي اطرانستان

طشار زمان . الم بوده اندمن در جستجو  ايجاد مدرن تريح رانون ااااي در جهان اا

بسيار تاص ايااي موجود در زمان نگارش رانون ااااي ب  نااازگار  و وضعیت 

با ايح وجود مي توان من را پاي  ا  . هاو بي نظمي هايي در متح منجر شده اات

تود در مورد برابر   ٢٢اعالمي  در اصل . برا  اجرا  ممال مترّري نويسندگان دانست

 . رد حقوق و وظايف من ها مهم تريح نشان  در ايح زمين  مي باشدزن و مرد در مو

گسچ  منع . زن یا مسي راش  60مي ت ين  طبق يصل ، رئیس جمه ر

، جود نداردآشكارو ير شسیعت رسيو زنان جهت  ك مت يولت يسالمي و

ير رسييشت سنتّي مفاي يصل ديدگاه عمومي حقوق ااالمي در مورد زنان حدارل 
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  .يز م يري متسقي و ري سارق  ير قان ن يساسي ج ی  مي نمایان ري یكي  60

يک تفسير انتي از شريعت ميان مسلمانان و غيرمسلمانان ب  محاظ حقوق 

 ايح امر ك . ايااي و مدني و جايگاه من ها در پيشگاه رانون تفاوت رائل مي شود

ي يا ديوان رانون ااااي اطرانستان مذهب را ب  عنوان شرط عضويت در مجلس مل

عامي ذكر نکرده اات نشان مي دهد ك  تبعيضي ميان مذاهب مختلف در ايح زمين  

. مي باشد 1255رانون ااااي كنوني تا اندازه ا  براااس رانون ااااي . وجود ندارد

مسئل  اازگار  روانيح ملي با مقررات ااالمي در من رانون ااااي مشکلي را ايجاد 

ك  رانون گذار در چهارچوب رانون ااااي جديد يک  بنابرايح ممکح اات. نکرد

رانون ااااي كنوني تا اندازه . يراحي كند 8رويکرد عمل گرا با توج  ب  اممامات اصل 

مسئل  اازگار  روانيح ملي با مقررات . مي باشد 1255ا  براااس رانون ااااي 

 اات ك  رانونبنابرايح ممکح . ااالمي در من رانون ااااي مشکلي را ايجاد نکرد

گذار در چهارچوب رانون ااااي جديد يک رويکرد عمل گرا با توج  ب  اممامات اصل 

 . يراحي كند 8

شخص رئيس جمهور و تركيب مجلس ملي نقشي ارنوشت ااز در شکل گير  

عالوه بر ردرت ها  گوناگون در . رابط  ميان روانيح مصوب و شريعت بعهده دارند

رئيس جمهور شخصي اات ك  ارانجام روانيح را ، ه رضائي رابط  با مجلس ملي و رو

( و اعضا  ديوان عامي را منصوب مي كند و نير اعضا  25مي كند )اصل ت شی 

مذا ب  نظر مي راد ك  . ( 16٧كميسيون نظارت بر اجرا  رانون ااااي )اصل

شخصيت و ديدگاه رئيس جمهور در مورد اازگار  روانيح با شريعت مقدس تاثير 

اشت  ودر شکل گير  عملي نظام جمهور  ااالمي اطرانستان بسيار نق  مطريح د

 . اات

 بطور تالص  در پااخ ب  اوال اصلي مطرح شده در ايح مقام  بايد بيان داشت

چ  گر. شريعت بي شک ب  عنوان مکمل رانون ااااي اطرانستان تلقي مي گردد

تنارضات محتملي ميان شريعت وبرتي اصول رانون ااااي در ظاهر وجود دارد اما 

من چ  ك  رانون ااااي اطرانستان را ب  يکي از موارد منحصر ب  طرد در ميان 
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كند ايح اات ك  در من صريحاً ب  رعايت اعالمي  جهاني كشورها  ااالمي بدل مي

ان تمامي روانيح اطرانستان و اصول حقوق بشر و در عيح حال حفظ هماهنگي مي

ازگار  اما ناا، ايح تركيب بطور رامي ايجاد تنارض نمي كند. ااالم تاكيد شده اات

ايح . محتملي وجود دارد ك  ممکح اات در اجرا  وارعي رانون ااااي بوجود ميد

ا مذ. نااازگار  ممکح اات اندك باشد و بابرداشت ها  جديد و معتدل تحمل شود

در عنوان حکومت اطرانستان جمهور  ااالمي ممده اات ودر اصول متعدد   اگرچ 

ك  اشاره گرديد ب  ااالمي بودن نظام اشاره گرديده وب  نق  ديح در رانون ااااي 

اشاره گرديده اما بايد اذعان كرد ك  در عمل بايد منتظر ماند وديد ك  حکومت 

د ب  اجرا  ديح ااالم در امور اطرانستان تا چ  حد ااالمي بوده وتود را پايبن

حکومتي ميداند وب  عبارت ديگر اطرانستان جديد چقدر در اجرا  صحي  ديح در 

 . امور حکومت مصمم تواهد بود


