
 مجلهء فـــــردا
 نشريه ی

 کلوب قلم افغانها

 1

  
  رسخنــــس
   ) ٢۴فــــردا  ( 

  
  بررسی مقوالت قانون و قانون اساسی در پرتو جامعه شناسی تاريخی

  
  

  نوشتهء  دوکتور اکرم عثمان
  
  
  
  

قانون اساسی از مباحث حقوق عمومی است که عمدتًا از جايگاه، حدود  اختيارات و روابط متقابل مهمترين ارکان قدرت 
  .ا اتباع يک دولت بحث می کندبا يدگير و تعلق تمام آن ها ب

 می تواند مطرح باشد که  constitution rigideدر وضع غير عادی و پيچيدهء کشور ما فقط قانون اساسی غير عادی 
بنائًا آنچه را که ما در اين مختصر بر می کشيم الزامًا . استثنا در قاعده می باشد و محتاج تشريفات پيچيده تری است

  .معمول استمحتاج شگافتن غير 
همچنين سنجيدن تمام قوانين از جمله قانون اساسی، بدون توجه به بستر تاريخی و خاستگاه های آن ها امری عبث خواهد 

از اين سبب نگارنده می کوشد به قدر توان اول تاريخيت . بود و ما را به تحليل های انتزاعی و مجرد سوق خواهد کرد
ه مختصات يک قانون اساسی امروزی و رويهمرفته متناسب به وضعيت اجتماعی ما اين مقال را بر کشد و بعد از آن ب

  .بپردازد
مراد . سخن برانيم» زور«و » مرجعيت مشروع«اگر به اساسی ترين ارکان قانون اساسی بپردازيم بايد از نصاب بين 

ء ملی است که تمرکز قدرت در  و ضابطه هايی در آن وثيقهاين که هدف از تدوين قانون اساسی در اصل درج نورم ها
  .دست يک نفر و يک مرجع را مانع شود

به پنداشت اکثر حقوق شناسان چنان تجاويز بازدارنده ای بار نخست در نظام سياسی يونان قديم به مالحظه رسيد و بعد 
و » هابس«ون فکرانی چتسپس در دوران رنسانس در انديشهء م. از آن در امپراتوری روم مورد استفاده قرار گرفت

 پرداز انقالب کبير فرانسه، نظريه» ژان ژاک روسو«بالنده شد و پسانتر در قرن هژدهم بزرگمردانی چون » الک«
و، ديدرو، والمبر و ديگران را راه ديموکراتيزه کردن جامعه و دفاع از حقوق اساسی تبار انسان مبارزه کردند يسکمونت

  .تندو اساسات نظری جوامع مدرن را بنياد هش
مستبدين شرقی در بهترين صورت از طريق ديوانساالری موروثی : اما در خاورزمين وضع برعکس بوده است

آنها می توانستند مزايايی را که قبًال اعطا . حکومت نموده و هيچ نهادی در مالکيت يارای برابری با ايشان را نداشتند
در اين باره هگل فيلسوف ) 1.( که مانع شان شودنبودايای شان کرده بودند پس بگيرند و ميانجی مستقلی بين آنان و رع

شرق می دانست و اکنون نيز می داند که تنها يک تن آزاد است و جهان يونانی و رومی می : آلمانی چنين آورده است
  )2.(دانستند که گروهی از افراد آزادند و جهان جرمنی نيز می داند که همه آزاد اند

 شرق در قياس به جهان جرمنی نتوانست طبقه ای با حقوق مستقل ايجاد کنند زيرا در مرتبهء به عقيدهء هگل جهان
  )3.(خی پائين تری از شعور به آزادی قرار داشتتاري

در کشوری که اين چنين رشد : لرد کرزن در پايان قرن نزدهم در توصيف سلطنت های مطلقهء ما چنين آورده است
  )4.(ه لحاظ شکل ها و قانون ای پارلمانی و منشور های قانونی نيز عقب مانده می باشداصول قانون عقب مانده است، ب

هر گاه همه امکانات و اختيارت به يک نفر تعلق : و مونتسکيو در باب انحصاری کردن قدرت در خاورزمين می گويد
ر سنن انديشهء سياسی همان قدرتی که نه د." بگيرد يک قدرت از او سلب می شود و آن قدرِت عادل بودن است

  .  بوده است شانخاورزمينی ها و نه در منش و کنش فرانروايان اين گسترهء تاريخی و جغرافيايی
برای حاکمان شان » ممنوعيتی«و » واسطه«و » محدوديت«جوامع شرقی برخالف جوامع غربی هيچ : همو آورده است

در اين جوامع انسان خلق شده تا از ارادهء : ست ـ ترساساس اين جوامع يک اصل اساسی ا  اسقايل نيستند زيرا که
  .مطلق حاکم، کورکورانه اطاعت کند و انگيزه اش ترس است

از جانب ديگر حاکم مطلق العنان شرقی به خاطر اعمال اراده اش، بر وسايل توليد، چنگ می اندازد و آن را با استفاده 
ويل استخبارات و جاسوسی در تملک خود می گيرد از همين از زور عريان چون اردو، پوليس و دستگاه عريض و ط

  رابطهء تنگاتنگ برقرار می کند و کارل مارکس فارمولش را با Possession  با مالکيت  Souvraintéجا حاکميت 
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در مشرق زمين حاکميت، مالکيت بر زمينی است که در مقياس ملی متمرکز شده : اين تعريف موجز بدست می دهد
  !!"است

بخش بزرگی از زمين زراعتی مستقيمًا در مالکيت : ز اين تعريف بر می آيد که در تمام مشرقزمين در جمله افغانستانا
توانست هر لحظه که اراده کند در نتيجه دولت می . دولت بوده و بخش ديگر به ارادهء دولت به زميندار واگذار می شد

بنا بر اين زميندار حق مالکيت نداشت بلکه اين . واگذار کندملک زمينداری را به خود منتقل يا به شخص ديگری 
  .امتيازی بود که دولت به او می داد و هر زمان که می خواست می توانست پس بگيرد

از طرف ديگر دولت نمايندهء هيچ طبقهء ديگر از تاجر و کاسب گرفته تا پيشه ور و رعيت  بلکه اين طبقات نيز ـ گذشته 
به اين ترتيب هيچ يک از طبقات در برابر دولت . التر از خود، تحت سلطهء دولت قرار داشتنداز سلطهء طبقات با

  )6.(حقوقی نداشتند
دولت اساسًا ناشی از واقعيت » مشروعيت«يعنی . در نتيجه دولت خارج از خود مشروعيت مستمر و مداومی نداشت

  .بود) در نتيجه توانايی ادارهء کشور(قدرت آن 
 قانون ـ يعنی چارچوبی که تصميمات دولت به حدود آن محدود و در نتيجه قابل پيش بينی باشد وجود به همين دليل

عبارت از رأی دولت بود که می توانست هر لحظه » قانون«. اگر چه احکام و اوامر و مقررات معموًال زياد بود. نداشت
تاتوری نظام سياسی يک جامعهء طبقاتی به معنای ديک. معنای دقيق استبداد هم همين است، نه ديکتاتوری. تغيير کند

  .استبداد نه متکی به طبقات و نه محدود به قانون است. آروپايی آن است که به طبقات حاکم متکی است
چون : چون همه حقوق اساسًا در انحصار دولت بود، همه وظايف نيز بر عهدهء دولت قرار می گرفت و نيز برعکس

طبقات اجتماعی، صرف نظر از بنابرآن . ندنبودد وظيفه ای در برابر دولت برای خود قايل مردم اصوًال حقی نداشتن
تضاد ها و اختالف منافع درون خود ـ به هيأت اجتماع از دولت بيگانه بودند، يا به زبان ديگر دولت را از خود نمی 

  .فاع نمی کردنددانستند و نيز به هنگام ضعف و تزلزل دولت يا آنرا می کوبيدند يا از آن د
در چنين نظامی، کاپيتاليسم نمی توانست رشد کند و صنعت جديد پديد آيد ـ چنان که فئوداليزم اروپايی يا نهاد های آن نيز 

  .در آن پديد نيامد
لفظ قانون وجود داشت ولی وقتی مشروطه . »پيش از سياست«و » پيش از قانون«در نتيجه جامعه، جامعه ای بود 

قانون مبارزه می کردند منظور شان آن چيزی بود که در اروپا قدرت دولت را به حدود مشخصی محدود خواهان برای 
  )7.(می کرد ـ يعنی عدم استبداد

اگر توضيحات باال راه به مقصود ببرند آنها را به عنوان قالب شناخت وضعيت حقوقی و سياسی افغانستان انتخاب می 
  .ل و مابعد کشور مانرا با آنها محک بزنيمکنيم و می کوشيم قوانين اساسی ماقب

به همت شاه امان اهللا تدوين و تصويب شد اما ) نظامنامهء اساسی(همه می دانيم که نخستين قانون اساسی افغانستان بنام 
انی آن صالحترين فرمانروا هم از آن جا که در ميدان عمل خود را ملزم به رعايت قانون و قاعده ای نمی ديد بسيار به آس

  .از مرز نورم های مندرج در آن قانون اساسی می گذشت و خودسرانه عمل می کرد
معروف است که بعد از سرکوب شورش منگل، او تصميم گرفت شماری از سرکرده های بغاوت از جمله مال عبداهللا 

 کند که به خاطر  را بدون محکمه اعدام کند و يکی از وزيرانش آرزو میو مال عبدالرشيد» مالی لنگ«مشهور به 
مگر نمی دانی که من نواسهء امير : صالح کار، آنها را بعد از محاکمه مجازات کند اما شاه با غيظ فراوان می گويد

و نيز طی گزارش طوالنی پنج روزه در باغ . و آن گاه دستور اعدام متهمان را صادر می کند!" عبدالرحمن هستم
انب مردم را نداشتند تقاضا می کند که صالحيت رياست مجلس ايندگی از جوزارت خارجه از حاضران که هيچ گونه نم

رياست مجلس وزرا بايد به : اما عبدالرحمن لودين آزاديخواه معروف صدا می زند. وزرا را نيز برای او تصويب نمايند
ا بر کسی سپرده شود که در برابر ملت مسئوول و پاسخگو باشد و شاه غير مسئوول صالح نيست که چنين وظيفه ای ر

  )8.(عهده بگيرد
قانون اساسی امانی تقاضای مشروطه خواهان را برآورده نمی ساخت آنان : چنين می خوانيم» دورهء امانی«و در کتاب 

حال آن که مادهء بيست و پنجم قانون اساسی حکم می کرد در . می خواستند که کابينه نزد شورای ملی مسئوول باشد
در حين اجتماع هيأت وزرا رياست مجلس را ذات ملوکانه . منوط به هيأت وزراستافغانستان وظيفهء ادارهء حکومت 

  )9."(ايفا می نمايند
فرمايشی نشان ... قانون اساسی دوران نادرشاه به شدت تحت شعاع خودکامگی او قرار گرفت و قتل های سياسی او در 

 L’etat”دولت خودم هستم : يی چهاردهم می گفتهمان طور که لو. داد که او هدفی جز برخورد ابزاری با قانون نداشت
c’est moi.” دولت از صدر .  او نيز به خاطر استقرار حکومتی متمرکز، خيلی کم از قانون اساسی دورانش تبعيت کرد

  .بود» خودش«تا ذيل 
 يک اگر ارجی برای آن قانون اساسی قايل شويم صرفًا از لحاظ حضور سمبوليک نورم های مدون در چهار چوب

  .منشور حقوقی بود که تا حدودی تکامل فکر حقوقی را در انشای قوانين می رساند
رويهمرفته گام بالنسبه بلندی در انفاذ يک قانون اساسی رويهمرفته امروزی به شمار می ) 1964 (1343و اما قانون 

مسلم است که اين قانون تغييرات :  محسنات و معايب آن قانون اساسی را چنين به بررسی گرفته است»آقای آئين«. رفت
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اعضای خاندان سلطنتی از ادعا و اشغال عهده . مهمی را در زندگی سياسی، اداری، فرهنگی و عدلی افغانستان وعده داد
قضا از حکومت مجزا گرديد و پارلمان . های رسمی عالی يی که سابقًا حق طبيعی خود شان می شمردند باز داشته شدند

بين شرعيت و پرنسيپ های حقوقی جديد موازنه و همآهنگی مناسبتری . مستقل عرض وجود کردبه صفت يک شعبهء 
عدم انتقال جرم به نزديکان و خويشاوندان با تأکيد ارائه گرديد برائت ذمه حالت اصلی شناخته شد و تثبيت . ايجاد گرديد

  .حالت جرمی وظيفه انحصاری محکمه قرار گرفت
  . شاه را غير مسئوول قرار می داد15مادهء . يش از حد اعتدال و سالمت سياسی بودولی اختيارات قانون شاه ب

اينکه مذهب حنفی بطور مشخص مذهب رسمی شناخته شد يک نقص ديگر بود که بيش از يک خمس نفوس افغانستان را 
  .مورد تبعيض قرار داد و اتباع درجه دوم ساخت

شورا های واليتی از قوه به فعل نيامد، رؤسای بلدی از . ميان نيامديک نقص مهم ديگر آن بود که قانون احزاب به 
  )10."(مرحلهء سرپرست به رتبهء انتخابی ترفيع نکردند و مهمتر از همه شورای انتخابی قريه بوجود نيامد

 به گفت مير محمد صديق فرهنگ ماهيت مرکب و متضاد 1977 فبروری 13قانون اساسی دوران جمهوری مصوب 
 1343يک بخش از احکام آن بخصوص احکام مربوط به مصئونيت های شخصی عينًا از قانون اساسی سال . داشت

اخذ شده ظاهرًا اصول قبول شدهء دموکراسی را تائيد می کرد ما در عمل از ايجاد مؤسسات الزم مانند قوهء ) 1964(
 مقام رياست جمهوری متمرکز بود که از  بيشترين صالحيت در.مقننه و قوهء قضائيهء با صالحيت خودداری می نمود

  ).78مادهء (اختيارات گسترده تر نسبت به اختيارات شاه در قانون اساسی سابق برخوردار بود 
هر چند قوهء مقننه در دو مؤسسهء ملی جرگه و لويه جرگه تشکيل می شد ليکن حکومت به گرفتن رأی اعتماد در مجلس 

عزل و نصب وزرا از صالحيت های اختصاصی رئيس جمهور . سلب اعتماد کندمکلف  و نه مجلس می توانست از ان 
اما انحراف صريح تر از دموکراسی در مادهء چهلم قانون مندرج بود که نظام حزبی را در کشور به . به حساب ميرفت

ی ملی ، که به موجب آن اعضا49منحصر می ساخت همچنان در مادهء » حزب انقالب ملی«حزب واحد دولتی بنام 
  )11.(جرگه نخست از جانب حزب مذکور تعيين شده سپس به گونهء تشريفاتی از مردم رأی می گرفتند

قاطبهء مردم بود و استبداد سنتی و مستفر در روابط معاشی، به ! جای گفتن ندارد که در آن قانون اساسی غايب دايمی
  .گونهء برهنه تر خود را نشان داده است

 نافذ و نشر شد و به دنبال آن لويه جرگهء 1359وکراتيک افغانستان که به تاريخ اول ثور اصول اساسی جمهوری دم
دوران حکومت داکتر نجيب اهللا با استفادهء وسيع از همان اصول اساسی، قانون اساسی جديد را تصويب کرد کماکان 

ام تک حزبی از لفاف و ظواهر پرادوکس بين حاکميت مشروع و زور را حل نکرد و حزب حاکم برای توجيه سيادت نظ
  .دموکراسی بهره برد

بدين گونه نتيجه می گيريم که بخاطر تصلب شرائين جامعه و پايداری دراز مدت حاکميت متمرکز و استبدادی در 
  :افغانستان به معادلهء آتی می رسيم

  . ـ امنيت به شرط استقرار حکومت متمرکز و غير دموکراتيک1
  . به شرط ساقط کردن حکومت متمرکز و غير دموکراتيک ـ هرج و مرج و ناامنی2
  .به شرط احيای نظام متمرکز تر و خودکامه تراستقرار مجدد امن و ثبات سياسی  ـ 3

در طی اين مدت طوالنی هم سنن . و دور باطل نظام سياسی ما در چند هزار سال، همين بن بست استخوانسوز می باشد
  .ی ما، از حصر و حصار اين دايرهء خبيثه قدمی به بيرون نگذاشته اندانديشهء سياسی و هم قوانين اساس

اما چرا چنين؟ ـ پاسخ اينست که ما عليرغم حضور فزيکی در قرن بيست و يکم کماکان از تفاله های فکری قرون قديم و 
  .وسطی تغذيه می کنيم و هنوز راه ورود به دوران جديد را کشف نکرده ايم

اصل التقاط و نسخه بدل قوانين اساسی کشور هايی است که وجوه مشابهت شان با کشور ما از زمين قوانين اساسی ما در 
  .تا آسمان است

هر چند تا انديشهء آزاد و غيروابسته از زنجير های دست و پاگير سنن غير دموکراتيک سياسی را نگسلد کار قابلی از 
عامل بين المللی چند پيشنهاد زير می تواند قانون اساسی آينده را مع الوصف با توجه به عمده شدن . ما پوره نخواهد بود

  .که در پايان کار حکومت انتقالی تصويب خواهد شد تا حدودی غنامند گرداند
  . ـ در سلسله مراتب قدرت هيچکس نبايد مسوول باشد1
 ما بی توجه به قوميت، جنسيت،  ـ مردم افغانستان نبايد در کاست ها و کالس های متفاوت تقسيم شوند و اتباع کشور2

  .زبان و مذهب بايد از تمام حقوق مندرج در قانون اساسی مساويانه برخوردار گردند
انتخاب شکل رژيم سياسی افغانستان، از جمله جمهوری، جمهوری اسالمی و شاهی مشروطه به ريفراندم گذاشته  ـ 3

  .رگزينندشود تا مردم خود نوع مشخص رژيم سياسی آيندهء شان را ب
  . ـ بايد نظام چند حزبی يا پلوراليسم به عنوان اساس سيستم سياسی ما برقرار شود4
  

*******  
  



 مجلهء فـــــردا
 نشريه ی

 کلوب قلم افغانها

 4

  :مأخذ و منابع
  
 .2، ص 1376چاپ فاروس، تهران، » مقاالتی در جامعه شناسی ايران« ـ يراوند ابراهاميان، 1

  برای معلومات بيشتر خواننده به کتاب . 4 ـ همان کتاب ص 2

 G. Hegel. The philosophy of History, New York, 1044, P.105   مراجعه کند.  

  .4 ـ همان کتاب ص 3
  .16، ص 1376، چاپ فاروس، تهران »مقاالتی در جامعه شناسی سياسی ايران« ـ يراوند ابراهاميان، 4

5 – Montesquieu, The Sprit of the Laws. (New York, 1963, P. 27)   
 .8، ص 1372، نشر مرکز، تهران ، »استبداد، دموکراسی و نهضت ملی«مايون کاتوزيان  ـ  محمد علی ه6
  .9 و 8 ـ همان کتاب ص ص 7
 1988 برابر با 1367، نشر امريکن سپدی، ورجنيا »افغانستان در پنج قرن اخير« ـ مير محمد صديق فرهنگ، 8

  .361ميالدی، ص 
  .11، ص 1368مطبعهء دولتی کابل چاپ » دورهء امانی« ـ داکتر اسد اهللا حبيب، 9

  .، چاپ امريکا75، هفته نامهء اميد، شمارهء »بسوی يک نظام سياسی سالم در افغانستان« ـ عالم علی آئين، 10
  .27جلد دوم ص » افغانستان در پنج قرن اخير« ـ مير محمد صديق فرهنگ، 11

  


