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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۲۱/۱۲/۲۰۲۲       دکتور محمد ظریف علم )ستانکزی(

 

 ایتړا قانون اساسي د ېک افغانستان په
 ېک ورځان په احکامو یاسالم د پرتله نویقوان اساسي د افغانستان د او

 مه برخهڅلور
 

 قواعد: ينیتقن: مطلب ړیلوم

 نقش خپلې ک دوږاو په دورو د تاریخ دې ک تنظیم په نظامونو ولنیزوټ د قانون يیږاستعمال هم عیتشر د مفهوم په نیتقن

 د کوي، وضعهې ک ولنوټ په نهیه او امرټ پربنس دستوراتو خپلو د او تیاووګړانځ د قانونټ بنسې همد پر ،یدی لوبول

 .(نیقوانییوضع نیقوان یاله)  :له دي عبارتې چ ي،ېږک شلېو ولونوډ دوو پهټ پربنس مفهوم د هغو د دستورات تقنین

 قوانین الهي -1

 په السالم علیهم انبیاؤو د لپاره انوګ بنده د هغه د خوا لهی تعال هللا دې چ دي، عبارت خهڅ قوانینو هغو له قوانین الهي

 .دي ونکيړرانغا معنویاتو اخروي او مسایلو نورو د ژوند ولنیزټ د او عباداتو ،ېنهی امر، د او شوي نازل واسطه

 وَ  بِالِقسطِ  النَّاسُ  ِلیَقُومَ  َوالِمیَزانَ  الِکتَابَ  َمعَُهمُ  َوأَنَزلنَا بِالبَی َِناتِ  ُرُسلَنَا اأَرَسلنَ لَقَد): فرمایي ارشادې داس هړاې د پهی تعال هللا

 کتاب مو سرهی هغو له او واستول سره دالیلو انهښرو رسوالن خپلږ مو  1(.النَّاِس  َمنَافِعُ  وَ  َشِدید   بَأس   فِیهِ  الَحِدیدَ  أَنَزلنَا

 ته خلکو او واکځ رې ډېکې هغ پهې چ ه،ړک نازله مو اوسپنه او يړک قایم عدالت خلک وڅتر ل،ړک نازل میزان او

 .ديګټې 

ې یی هغو پر او يړک مبعوث پیغمبرانی تعال هللاې ک دوږاو په دورو د تاریخ د بشریت دې چ ،ید ثابت حقیقت دغه

 په نصرانیت او یهودیت دې چ دي،ړې ک نازل دي، ونکيړرانغا مواحکا الهي د لپاره بشریت دې چې صحیف او کتاب

 د اسالم د دینونه دغه هم هڅ که لري، پیروان خپلې ک عصر اوسني په او دي خهې څلډ له ادیانو سماوي د ادیان رڅې

 .يږېک لګڼ رڅې په کتابو اهل د پیروان ادیانو سماوي د هم بیا رګم دي؛ شوي منسوخ سره دوېنازل دین ليېڅسپ

 دي، تصدیقوونکي احکامو د بل یو د و، شوي نازل لپاره بشریت دې کې مکځ په او دي قوانین الهيې چ کتابونه الهي

قًا بِالَحق ِ  الِکتَابَ  أِلَیکَ  أَنَزلنَا وَ ): فرمایي ارشاد ېک میکر قران په یتعال هللاې چ هګرنڅ لکه  الِکتَابِ  ِمنَ  یََدیهِ  بَینَ  ل َِما ُمَصد ِ

ا أَهَواءُهم تَت بِع َوالَ  هللاُ  أَنَزلَ  بَِما بَینَُهم فَاحُکم َعلَیهِ  یِمنًاَوُمهَ   دغه او 2(.َوِمنَهاًجا ِشرَعةً  ِمنُکم َجعَلنَا ِلُکل    الَحق ِ  ِمنَ  َجاءکَ  َعمَّ

 حافظ اوی ساتونک هغو د او تصدیقوي کتابونه مخکینيې چې ک حالې داس په ،ړک نازل تا پر حقه په مو( قران) کتاب

 هوسونو او هوا لهی هغو د دي، يړک نازلی خداې چ ه،ړوک حکمځ ترمنی هغو دې مخ له حکمونو هغو د نو ،ید

 طریقه او قانون انهښرو لپاره یو هر دې ک تاسو پهږ مو وه،ړا مه مخ خهڅ احکامو الهي له او کوه مه پیروي خهڅ

 .هړکې اندړو

                                                           
1
 (.۲۵قرانکریم )الحدید/  -  

2
 (.۴۸قرانکریم )المائدة/  -  
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ې ک برخه حقوقي پهې چ ولرو، اشاره ته احکامو اسالمي هغو باید خپله پهې ک مبحث دغه په ه،دړ وې یادون د

 پیروي خهڅ احکامو له دین مقدس د اسالم دې ک ستمېس حقوقي خپل په افغانستانې چ هګرنڅ لکه لري، تصریحات

 : کوي اشارهې داس ماده( ۳) قانون اساسي ل ـه ۱۳۸۲ کال دې ک برخهې د په ده،ړې ک

 

 .(وي مخالف احکامو او معتقداتو د دین ليېڅسپ د اسالم دې چی کوال نشي قانونېڅ هې ک افغانستان په)

 دې چ ده،ړ وې یادون د ،ید شریعت اسالمي اساسې وضع د قوانینو دې ک افغانستان پهټ پربنس حکم دې مادۍ پورتن د

 حقوقي د افغانستان دې چ ولرو،ې اشارډې لن ته قواعدو هغو ینوځ حقوقو اسالمي د بهې ک برخهې د په بحث خپل

 .دهړې ک پیرويې تر اساساتو او ونوټبنس ستمېس

 

 اسالمي حقوق: -

 او شوي نازلې باند ملسو هيلع هللا ىلصمحمد حضرت په خوا لهی تعال هللا دې چ دي، عبارت خهڅ احکامو الهي هغو له حقوق اسالمي

 اوې نټر اخروي او دنیوي دې ی ترک اوړ و ثواب د پیروي خهڅ اوامرو لهې چ دي، ونکيړرانغا نواهیو او رواوام د

 ی.دړ و عذاب اوې نټر اخروي او دنیوي د عمل هغو پر اوړ و ثواب د ساتنه انځ خهڅ نواهیو له ،ده ړو عذاب

 دي، راوستيې الند احکامو خپلو ترې ک دنیا په ېی خونهړا ولټ ژوند انساني د ،ید دینړ بشپ او جامع یو دین اسالم د

لنَا وَ ): فرمایيی تعال و تبارک هللاې چ هګرنڅ لکه  3(.ِللُمسِلِمینَ ی َوبُشرَ  َوَرحَمةً ی َوُهدً  َشيء   ل ُِکل ِ  تِبیَانًا الِکتَابَ  َعلَیکَ  نَزَّ

 سرچینه بشارت او رحمت هدایت، د لپاره مسلمانانو د اوی انوونکبی شي هر دې چ ،ړک نازل تا پر کتاب دغهږ مو او

 .ده

 بهر خهڅ حدودو له شریعت دې ک ونهړجو قانون په وڅتر ده، نه جایز دا لپاره مسلمان دټ پربنس حېتوضۍ پورتن د

 له وڅتر ،ید داې ی شرط ي،ېږک وضعه خوا له مسلمانانو دې ک ولنوټ اسالمي پهې چ قانون وضعي هغه هر. شي

ېړۍ پ یوهې مخ له کلټا دې چې ک دوږاو په تاریخ دې ونړجو قانون د افغانستان د. ولري مطابقت سره شریعت اسالمي

 نظامونه سیاسيې چ پرته پامه له تهې د لري،ټ بنس شریعت اسالمي د قوانین اکثریت مطلق ي،ړرانغا( کاله سل)

 .ولرو اشاره ورته بهې ک برخو نکوراتلو پهې چ درلود،ټ بنس شرعي قوانینو رګم و؛ سیکولر

 سیاسي، اقتصادي، پهې یې ک خونوړا لوېالبېب په ژوند ولنیزټ د بشریت دې چ ،ید دینړ بشپ یو اسالمټ بنسې همد پر

 هړا پهې چ شوي، ودلېښپر دي نه هڅې داسې ک دین په اسالم د اوی دښی ایټ بنس احکامو دې ک برخو نورو او حقوقي

ې کړۍ ن په وڅتر ،یدلځېرګ سببې د دی والپوره همدا دین ليېڅسپ د اسالم د. لري ونه شتون حکمې ک شریعت پهې ی

 وادېه هغه د او ستمېس حقوقي په وادېهې فرانس دې ی مثال ولري، هم پیروان نامسلمان هګتو په ستمېس حقوقي ژوندي د

ې خپل تر وادونهېه اسالمي افریقا د ناپارتب ناپلیون امپراتورې فرانس دې چ کله. شوی کوال وتهګ پهې ک قوانینو په

 ده،ځېرګوړ و پام د هغه د غنامندي ستمېس حقوقي اسالمي دې ک وادېه په مصر د نو راوستل،ې الند الکېکښ اوې ولک

 پهډ کو ناپلیون دې چ ،ړک نافذ اوړ جوډ کو مدني خپل خهڅ احکامو او قواعدو حقوقي له اسالم دې کی پا پهې ی وڅتر

 مطلقه رهډې احکامو دې کډ کو یاد پهی. دړ وې مطالع اوې نڅېړ د حقوقپوهانو د وادونوېه لوېالبېب دې پور سهتراو نوم

ې خپل د خهې څفرانس له وادونوېه اسالمي افریقا دې چ کله ده،ې شو اخیستل خهڅ قواعدو حقوقي له اسالم د برخه

 قانون مدني وادونوېه خپلو دې ی هغه نو ه،ړوژبا تهې ژب عربيډ کو مدنيې فرانس د وروسته اخیستو لهۍ خپلواک

 خوا له حقوقپوهانو افغاني دې ک کال ل هـ ۱۳۵۵ پهې چ شو،ی لګڼ قانون مدني افغانستان دې ی مثالی ژوند اوه،ځرګو

 تأصیل قواعد او اساسات قانون مدني دې چ کله هر نو ،ید نافذ هم اوس او شو لړوژبا خهڅ قانون مدني له مصر د

 پر. يېږک موندلې ک کتابونو فقهي او احکامو په شریعت اسالمي دې ی اصول اوې سرچین نو شي،( لټوپلې ی لاص)

 انځ د مصر قانون یاد او لري منشا ېهفق اسالمي د قانون مدنيې فرانس دې چ ي،ېږثابت پرته انکاره له داټ بنسې همد

                                                           
3
 (.۸۹قرانکریم )النحل/  -  
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ی لړژبا قانون مدني خپل خهڅ قانون مدني له مصر د کي کال ل ـه ۱۳۵۵ په افغانستان ،یدړی ک نافذ اوی لړژبا لپاره

 ی.دړی ک نافذ او

 ېول ده خبر ناسمه ورکول صفت نویقوان يوضع د ته نویقوان یرېډ افغانستان د ېچ شو ذکر هم یمخک ټبنس ېهمد په

 د غانستاناف د نو ولړورک صفت الفارق مع شو یکوال هګنڅ ته هغه نو وي عتیشر ياسالم اصل قانون وی د کله ېچ

 .دي شوي میتنظ ولډ کليیل په ېچ دي ضوابط او فروعات قواعد، فقهي یاسالم منشاء نویقوان

 

 د اسالمي حقوقو سرچینې او مصادر: -

 ملسو هيلع هللا ىلص یمصطف محمد پیغمبر ترس د اسالم د شارعې چ ي،ېږک ژندلېپ واسطه په دالیلو د هغو د احکام شرعيې ک ولهټ په

 حقوقو اسالمي دټ بنسې همد پر ،ید شارع حکیمی کوونک وضعه احکامو شرعي د دي، استولي ته بشریت واسطه په

 :له دي عبارت شکل ولیزټ پهې سرچین

 ؛(میکر ناقر)  هللا کتاب -1

 (ثیحد)  سنت -2

 اجماع؛ امت د -3

 اس؛یق -4

 استحسان؛ -5

 مصالح؛ مرسله -6

 ع؛یزراال سد -7

 عرف؛ -8

 استصحاب؛ -9

 .(عتونهیشر ينیمخک) قبلنا من عیشرا -11

 ېک عتیشر ياسالم په ټبنسې همد په لري احکام ته ابعادو ولټ ژوندانه انسان د ېچ دي نید کامل وی عتیشر ياسالم

 او شليېو لوې ډرد په هغه زیدان عبدالکریم دکتور لیکوال کتاب ېهفق اصول اسالمي دې چ ،يد متنوع او رډې  احکام

 :دي ولې ډالند پهې چ دي، يړک توضیح

ځ ور په اخرت د او پیغمبرانو کتابونو اسماني تو،ښپر ،یتعال هللا په لکه احکام وندړاې پورې عقید په :ولړی ډلوم

 .يېږیاد نوم په علم د توحید دې چ لرل ایمانې باند

 دي، احکام اخالقي ولټ دا احکام، وندړا برابرولو د هغه دې الرې سم په او ارولوګسین او تهذیب په نفس د :ولډ دویم

 .يېږیاد نوم په تصوف او علم د اخالقو دې چ

 برخه هڅ او ده فقه اسالميې ی مقصدې چ دي، وندړاې پور افعالو او اقوالو هغو په مکلفینو د احکام عملي :ولډ یمېدر

ې معاملې داخلې ک دایره په قانون خاص او عام دې مخ له اصطالحۍ اوسن دې ی نوره برخه هڅ او دي عبادتونهې ی

 خهڅ منظمولو له یکوړا دې ولنټ د سرهې ولنټ له یا او يګړو د سرهې ولنټ له یا ي،ګړو د سره يګړو لهې چ دي،

 4:له دي عبارت احکام ولډ دغه او دي عبارت

                                                           
4
 .مخ ۱۴۵، یدکتور زیدان، عبدالکریم، اصول فقه اسالم -  
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 احکام: يشرع يحقوق وندړا ېنو په اقوالو او افعالو پورید مکلف -

 نور؛ ېداس او تیوال ماشومانو په نسب، بُنَُوت، طالق، نکاح، لکه (هیشخص احوال)  احکام ۍکورن د -1

 ؛نورې داس وا اجاره روي،ګ بیعه، ولونه،ډ عقدونو د لکه احکام معامالتو د -2

 ؛نورې داس او شهادت دفعه،ې دعو د دعوه، احکام قضاء د -3

 حقوق؛ جزائي اسالم د لکه احکام انوګسزا او جرمونو د -4

 ؛احکام ۍحکومتول د واکمنو اسالمي د تیرع پر لکه احکام نظام ياسیس د دولت د -5

 احکام؛ تعامل د دولت اسالمي د سره دولتونو نورو له -6

 .تونهښګل او دیعوا دولت د ري،ګسودا زکات، لکه احکام اقتصادي -7

 میتنظ سره احکامو کلي په نیقوان اساسي افغانستان د سره الهام او کتو په ته احکامو يحقوق يشرع پورتني ېک ولهټ په

 نویوانق مدونو د تسلسل وصل د ېچ دي شوي میتنظ نیقوان يفرع ایب سره الهام په نه احکامو کلي هغه له او دي شوي

 د مخالف قانون ېک افغانستان په ېچ ده ېداس تسلسل دغه ده، موجود ېک افغانستان په احکامو د عتیشر ياسالم او

 قانون ټبنس پدغه ده یشو حیتصر ېک احکامو یکل په قانون اساسي د حکم دغه دليېک وضع شي هن عتیشر ياسالم

 يفرع راز همدا وي، شول ادی  پورته یې ېنځی ېچ نه کامواح هغه د عتیشر ياسالم د مطابق دیبا ېک افغانستان په

 .دليېک وضع شي هن ېک افغانستان په مخالف عتیشر او قانون اساسي د نیقوان

ې پور بحثږ زمو برخه هغه خهڅ احکامو له ېهفق اسالمي دې مخ له شېو او توضیح د احکامو پورتني د راز همدا

 نهیسرچ ورنه ېک اوړپ ينیتقن کلن سل په خیتار د نیوانق اساسي ولډ يګړانځ په او نیقوان ږزمونې چ لري، اوړت

 سم سره احکامو له فقهي اسالمي د ېک نویقوان اساسي یرېډ افغانستان د ګېلېب دغه ېچ يږېک دلیل پورته ،ده ېستیاخ

 :ولډ په ېګلېب د دي شوي ولین ېک نظر په

 
 نور بیا
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