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  | 1  هصفح

 اجتماعات لیو تشک انیب یحق آزاد

 : اجتماعات لی و تشک  ان ی ب  یحق آزاد 

نظران قرار صاحب   و  دانشمندان  توجه  محراق  در  شهیهم  آن  از  قبل  یحت  و  بشر حقوق  یجهان  هیاعالم  بیتصو  یابتدا  از  یبشر  حقوق  میمفاه

معتقد    یا، اما عدهانددانسته   آن  امثال  و  ینژاد  ،یمکان   ،یزمان   ودینظر داشت قو وابسته به انسان بدون در   یآن را جهان   ایعده   .است  داشته

د.  ندان ی مختلف را درست نم  یهافرهنگ  یدارا  جوامع  ریسا  رب آن    رفتنیو پذ  لیو تحم  اندشده  خاص  فرهنگ  کیها به  ارزش   نیا  یبه وابستگ

 ن یمسلمان، ا  تینفوس اکثر  یدارا یاما در کشور ها  ،است  رونی ب   گفتار  نیا  ۀحوصلمورد از    نیدارند که بحث در ا  یطرفداران   هیهر دو نظر

  و   گانهیب   یهاارزش   جمله  از  یبشر  حقوق  اصول  ایکه گواست  کرده    جادیا  ییهااوقات دغدغه   یو بعض است  تر گرفته  خاص  یبوورنگ  هیقض 

ها ارزش  نیا ایکه آنیا درمورد   بحث. است  دهیگرد لی تحم یاسالم  یکشور ها رب آشنا بوده و نا  یاسالم  یهاارزش  و  فرهنگ با که است یغرب 

بودن، مستحق  محض انسان  ها بهبوده و تمام انسان  یجهان   و  یها انسان ارزش   ن یا  ایاست و    یجوامع اسالم  رب غرب    یل یتحم  یهاواقعاً از ارزش 

که در نیتر او مهم اند،گفته سخن آن رامونیپ دانشمندان یریکث یتعداداست که  تیموضوعا به فرهنگ غرب نداشته یباشند و ربطیآن م

  در را  یبشر  حقوق  یهابودن ارزش  یجهان   ۀ یموضوع نظر  نیکه ا  اندافتهی  انعکاس  عیشکل وسها بهارزش   نیا  یاسالم  ینصوص و آموزه ها

   . دهدیم قرار یبرتر گاهیجا

از طرف    یتوان نام گرفت که اکثراً در جوامع اسالمی را م   اجتماعات  یآزادبرگزاری  حق    و  انیب   یها حق آزادارزش   و  حقوق  نیا  ۀجملاز  

موقف اسالم   ها در کجاست؟ ارزش  و حقوق نیا ۀشیرکه  میخوریمبر هاییپرسشجهت به نیااز  1شود.یم دهیبه چالش کشن امنتقد یبعض 

  یمحدودتعداد  ای است و یجامعه اسالم کیتمام شهروندان در  ۀشدرفتهیحقوق پذ ۀجملها از ارزش  نیا ایآ ست؟یها چارزش  نیدر مورد ا

حق تمام شهروندان است،    ،انیب   یآزاد  حق  ژهیوبه  حقوق،  نیا  از  استفاده  اگر  ایاند؟ و  محروم  گرانید و  داشته  را  حقوق  نیاستفاده از احق  

ون  ها خود مقدس شمرده شده و از تعرض مص ارزش   و  حقوق  نی ا  برعکس  هم  ا یامان باشد؟ و  در   انیب   یآزاد  از   د یکه باست  ه   یساحات  ایآ

کشور و   ۀنافذ  نیقوان   ،یالملل نیمتذکره در پرتو اسناد ب   یهادر رابطه به ارزش  هاپرسشگونه  نیا  یبررس  به  نوشته  نی. در اندشومحسوب  

 پرداخته خواهد شد.  یاسالم عتیشر یاصول و مبان 

    ان ی ب  یآزاد   حق

 ک یشر  گرانید  با  سانسور  بدون  را  شیخو  د یعقا  وبتوانند فکر    هاتا آن   ستهااشخاص و گروه  یهر نوع مانع برا  نبود  یمعنا  به  انیب   ی آزاد

به    هابه آن  کردن  توجه  ای   و  دنیشن  بهرا مجبور    گرانید    کهن یا  به  مشروط  ،سازند ن   و   حقوقنساخته و تجاوز   گر ید  اشخاص  کیشهرت 

هاى خود بر تصمیمات  اظهار دیدگاه  ۀآزادى بیان عبارت است از رفتار سیاسى مردم و تأثیرگذارى آنان به وسیل ند کهها معتقد یبعض  2.نکنند

تجلّى   هاى دیدارى و شنیدارى در قلمرو قانونآزادى رسانه  و  هاى آزادى قلم و مطبوعاتمردان، که این رفتار در قالبو عملکردهاى دولت 

   .کندپیدا مى

  آوردن  و  یعدالت اجتماع   نیتأم  یبرا  یمؤثر و عمل  اریبس  یاز راه ها  یکیبوده و    بشر  یو اساس  یعیاز حقوق طب  انیب   یآزاداساس    نیابر

 شهیاند  ۀثمرو    شدیندیشده و حق دارد که آزادانه ب   دهیکه انسان آزاد آفر  ندمعتقد   بشر  حقوق  دانشمندان  .باشدی م  جامعه  دراصالحات مثبت  

طر  . سازد  کیشر  گرانید  با  را  شیخو  فکر  و بلند کرد و    یعدالتی ب   و  ظلم  مقابل  در   توانی م   انیب   یآزاد  قیاز   یاستبداد   یهاروش صدا 

جوامع   گریجانب د  از  .ندینمای بلند م   صدا  یشهروندان در مقابل ظلم و نابسامان   حق   نیا  از  استفاده  با  و  هنمود  مهاررا    کامهخود  زمامداران
  ی رشد فکر  یبستر مناسب برا  انیب   ی. آزاد گرددیم  کشف  مختلف  یهاعرصه  در  یدیجد  ق یحقا  و  بوده  لتحو  ودر تکاپو    شهیهم  یبشر

  اهداف اساس    نیابر  .شودی م   شمرده  دانش شرفتی پ  ۀعرصدر    مناسب  و  مؤثر لهیوس  و معلومات  تبادل  ی برا  اسبمن  راه وبوده    یجامعه بشر

حق    کی  مثابهبه     انیب   ی آزاد  جهتنیااز  3بشر.     ی علم  انکشاف   و   رشد(  2   قیحقا  انیب   و  کشف(  1:  از   اندعبارت   حق  نیا  نیدر تأم  یاساس

 گردد.   نیتضم عمل ۀساح در  آن نیتا مراعات و تأم دهیگرد لیتسج کشور ۀنافذ نیو قوان  یالملل نیب  یحقوقدر اسناد  یبشر

 

 Malin Delling, Islamمراجعه شود به    شتریمطالعه ب   ی برا.  شوند یم  بحث  ی بشر حقوق  میمفاه  یفرهنگ  بودن  ینسبهم    ایبودن حقوق بشر و    ی جهان  نیعناو  تحتموضوعات اکثراً    نی ا  .1

and Human Rights, p 14 also see Tibi Bassam, Islam between Culture and Politics & Tergel Alf, Human Rights in Cultural and 

Religious Tradition, Acta University, P 94. 
2. Bhat, Ali Muhammad (2014), Freedom of Expression from Islamic perspective, IUST Awantipora, India, P 71 
3. Kamali, Mohammad Hashim (1997), Freedom of Expression in Islam, Islamic Texts Society, Cambridge p 8  



 

  | 2  هصفح

 اجتماعات لیو تشک انیب یحق آزاد

 کشور   ن یقوان   و  ی المللنی ب   ی حقوقدر اسناد    ان ی ب  یحق آزاد 

  صراحت   نیچن  نهیزم  در  بشر  حقوق  یجهان ۀ  یاعالم  19  ۀمادو    افتهیانعکاس    عیوس  شکلبه   یالمللبیندر اسناد    دهیو عق  انیب   یآزاد  حق

نداشته باشد و در کسب  یطراب ضو ا میخود ب دیدارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقا انیو ب  دهیعق یحق آزاد کس هر: »دارد

  یمدن  حقوق یالمللبین  ثاقیم نیچنهم 4« .آزاد باشد یممکن و بدون مالحظات مرز لیتمام وسا  بااطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، 

 حق   کس  هر.  2.  داد   قرار  فیتخو و  مزاحمت مورد دشیعقا  مناسبت  به  توان  ینم  را  کسچ یه.  1»  :دارد   صراحت  نیچن  نهیزم در  یاسیس  و

 طور به  آن  ۀارائ   یبدون توجه به چگونگ  ل،یاز هر قب  و افکار  اطالعات  ۀاشاع  و  لیکسب دانش، تحص   یآزاد  شامل  حق  نیا.  دارد   انیب   یآزاد

 ن یا 2. اعمال حقوق مذکور در بند 3. باشدمی ،کندمیکه خود انتخاب   یگرید لهیوس هر ه ب  ای  ینرو در شکل ه یچاپ ای ینوشتار ای یزبان 

 فقط  و  شده   حیتصر   قانون  در  که  دریگ  قرار  ینیمع  تیمحدود  تابع  است   ممکن  ن،یابربنا.  است  یخاص  یهاتیولئمسحقوق و    مستلزمماده  

 اخالق  سالمت   و  نظم   ای  یمل  تیامن  حفظ(  ب.  گرانید  تیثیح  و   حقوق  احترام (  الف:  ردی گ  انجام  قانون  ۀلیوس ه  ب   و  لیذ  یهاضرورت  بهبنا

  ن یترجامع دیشا که  دهیگرد لیتسج مختلف یهاوهیش  به  انیب  ی آزاد اصل یملل النیب  یمتعدد یهاهیاعالم و اسناد در ن یا مانند 5« .ی عموم

  چاپ   سد،یوبن  د، یسخن بگو  است  آزاد  شخص هر»  د،ینمایم  حیتصر  نیچن   که  باشد  رانسهف  1946  حقوق  ۀیاعالم  14  ۀماد  نهیزم  نیمتن در ا

 شهرت حسن ای هیاعالم نیا در شدهنیتضم یهای آزاد  هب  و نشود استفادهسوء حق نیا از که ییجا تا را یافکار هرگونه و دهد  انتشار و کند

   6« .به نشر دهد ای دینما انیب  گریاز طرق د  ای و مطبوعات راه از ،نگرددلطمه وارد  گرانید

 افغان   هر.  است  ونمص   تعرض  از  انیب   یآزاد»  :دارد  صراحت  نیچن و  شناخته  تیرسم  به  زین را    انیب   یاصل آزاد  کشور  یاساس  قانون   نیچنهم

افغان حق دارد    هر.  دیاظهار نما  یقانون اساس  نیاحکام ا  تیبا رعا  گر، ید  لیوسا  ایو    ری نوشته، تصو  ،گفتار  ۀلیوس  به  را  خود  فکر  دارد  حق

  نشر  ون،یزیتلو و ویرادبپردازد. احکام مربوط به مطابع،  ،یآن به مقامات دولت یقبل ۀارائ مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون 

 نیا  تیاهم  ازواضح    اینشانه  یاساس  انونقحق در    نیا  لیتسج 7«.گرددیم  میتنظ  قانون  توسط  یجمع  ارتباط  لیوسا  ر یسا  و  مطبوعات

  به   لیتفص به  'تبطمر  نیوان مطلق نبوده و در ق  حق هم  نیا  ،یاساس  یهای آزاد  و  حقوق  اکثر  مانند  اما.  باشدمی   فغانستانا   ۀجامعموضوع در  

 نیا در هات یمحدودو   طیشرا وضعذکر است که  قابلد. ن گرد مراعاتحق  نیر وقت استفاده از اد دیبا که شده پرداخته ییارهایمع و طیشرا

 . ندینظر است، صدمه نب مطمححق  نیا نیکه در تأم یو اهداف اصل  دهنش مسخ انیب  یباشد که اصل آزاد یحد تا دیبا عرصه

بهتر      ن یتأمو    یاساس  قانون  34  ۀمادحکم    اساسبر افغانستان    یاسالم  یدولت جمهور    ها،رسانه  ت یفعال  میتنظو    انیب   یآزاد  حقهرچه 

 م یتنظ  یداریو شن  ی دارید  ،ینوشتار  یها  رسانه  تیفعال  ۀ نحوحق و    نیاز ا  استفاده  ۀو یشنمود که در آن    بیرا تصو  یهمگان   یهارسانه  قانون

 است.   دهیگرد

 ان ی ب  یاسالم و آزاد

  یاسالم یمتعدد نصوص و بوده یاسالم عتیشر در قبول  قابل اصل کی انیب  یآزاد که میاب ییمدر  ینبو ثیو احاد یبا توجه به نصوص قرآن 

الْإِْنسَاٌ الْقُرْآنَعَلَّمَ   ٌ  الرَّحْمَنُ»:دیفرمای م  متعال  خداوندطور مثال  به.  است  موضوع  نیا  گواه الْبَیَانَ ٌ ن خَلَقَ    رحمنخداوند    یعنی؛  8}عَلَّمَهُ 

 شه یو اند  فکر  انیقدرت ب   هاانسان  ی برا  یاله  یهانعمت  از  که  شودیم  ده ید  «را آموخت.  ان یو به او ب   دینمود و انسان را آفر  میقرآن را تعل

 میکر  آنقر  در  ،نیا  یپهلو  در.  گردند   دیهمه از آن مستف  دیو با  هشد  داده  یانسان   افراد  ۀهمقدرت به    نیا  فوق  ۀیآو نظر به متن    باشدمی 

 9کرده است.  ادیقسم  دینوسیم که آنچه و قلم بهمتعال  خداوندکه در شروع آن  «قلم»به نام  سته یاسوره

  ان یحق ب   ازه شناخته شده، اما باز هم  شدسرکش و رانده  موجود  ک یکه    یبا وصف طانیکه ش  م یخوان یم  میکر   قرآن  متعدد  ات یدر آ  نیچنهم

 ی برا  خدواند  ه:ترجم  ؛10قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أََنا خَیْر  مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ َنارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ »  :است  بوده  برخوردار  اللاستدو  

  آتش  از مرا بهترم،  او از من  گفت طانیش ؟یکن سجده  آدم  به کهنیا از شد مانع را تو  زیچ  چه کردم  امر سجده به را تو  چون فرمود طانیش

 

 19 ۀحقوق بشر، ماد یجهان ۀیاعالم .4

 19 ۀ، ماد1966دسامبر  26  ۀمصوب متحد ملل سازمان یاسیس و یمدن حقوق یالمللنی ب ثاقیم .5

 14 ۀفرانسه، ماد  1946حقوق  ۀیاعالم .6

   34 ۀ( ماد1382افغانستان )  یقانون اساس .7

 4-1  اتیآ  الرحمن، ۀسور  م،یکر   قرآن .8

 1  ۀیالقلم، آ ۀسور  م،یقرآن کر  .9

 12 هیآ  اعراف سوره م،یکر قرآن 10
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 اجتماعات لیو تشک انیب یحق آزاد

 دهیعق  و  یأ ر  یموجود رانده شده است، حق آزاد  کی  که  یوصف  با   طانی که خداوند متعال به ش  شودیم  دهی د  «.یدیآفر  گل  از  را  او  و  یدیآفر

 .  دینما انیرا ب  ش یو نظر خو دهیداده تا عق

أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ  الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ  ٌ  َبشِّرْ عِبَادِ  ... »  :دیفرمایم  نیچن  انیب   یآزاد  به  رابطه  در  میکر   قرآن  گرید  یجا  درن  یچنهم

  ی رویها پآن  ن یکوتریدهند و از ن یکه به سخنان گوش م  ییهابندگان مرا بشارت ده، آن  :ترجمه  ؛11الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

  که  فرموده  بایمبارکه چه ز ۀیآ  نیدر امتعال  خداوند «اند.خردمندان شان کرده، و آنان عاقالن و تیاند که خداوند هدایکنند. آنان کسان ی م

کنند.  یم یرویسخنان پ نیبهتر از و رندیگیم میبعد عاقالنه تص   یول ،دهندیم گوش سخن هرنوع به که است یاشخاص بینص  ی اله بشارت
 ، قولتا    دینمای م  قیخود را تشو  یهابنده  ،بشارت دادن  باکه خداوند  نیا  آن  و  دارد  وجود  یک یبار  کیمذکور    ۀیآدر    «قول»  کلمۀذکر    در

دانسته    یاله ت یروش را مطابق هدا نیو ا  ندینما یرویو از آن پ رندیمستدل سخنان حق را بپذ وهرنوع سخن را بشنوند و بعد عاقالنه  یعنی

 : ستهتوجه قابل  لیذ یهانکته مبارکه ۀیآ نیدر او عاقالنه خوانده است. 

مشخص   اناتیسخنان و ب   رب تنها    ایشود و  ی م  شامل   را  دهیعق  اظهار  و  اناتیب   انواع  تمام  ای؟ آباشدمی   یسخن به چه معن  یعن ی  «قول»  کلمۀ

 گردد؟  یماطالق  

د و بعد  ندهیخوب و زشت هر دو گوش م  اناتیکه به سخنان و ب  است  یاشخاص  آن  مراد  که  دینمایم  تیروا  رضعباس  ابن  از  یقرطب   ریتفس

ب   ح یتصر  ریالقدفتح   ریتفس  و  انیالبروح   ریتفس  چون  یرمعتبریتفاسن  یچنهم 12د. نینمای م   یرویپ  آگاهانه  و  عاقالنه  دیمف  و  خوب  اناتیاز 

ابعت  تاساس استدالل و تعقل مهردو را بشنود و بعد سخنان حق و خوب را بر خوب و زشت و  باطل و حق سخنان دیبا شخص که ندینمای م

بوده و  مطلق آن    و عام    یمعنقول به    کلمۀشود که  ی فوق، واضح م  نیبا توجه به اقوال مفسر 13. د ینما  یدارو از سخنان باطل و زشت خود

 گردد. ی را م بای ز ایچه زشت و و باطل   چهچه حق و   ،انیب  و سخن  نوع هر دنیشامل شن

 ان یب   حق  از  مردم  یباق  و  ندیتوانند سخن بگوی و مشخص م   حدودم  تعداد  هم  ای  و دارد  را  انیب   و  دهیعق  اظهار  حق  جامعه  در  شخص  هر  ایآ

 هستند؟  محروم

تحت نام شهروند    ایجغراف  ک یاشخاص ساکن در    ۀهمحق    ان یب   یحق آزاد  ایآ   گردد کهیهم روشن م  پرسش   نی ا  پاسخبا توجه به بحث باال،  
برا  نیا  ایاست و   ا  گرانید  از شهروندان است و   ی تعداد  یحق خاص  به   در رابطه  فوق،  ۀمیکر  ۀیآ  ریباشند. در تفسیحق محروم م  نی از 

سخنان خوب و    ۀندیگو یعنی، 14«باشدمی  یاندهیگو هر از انیب و سخن دنیشن»که مقصد  دیفرمایم نیچن ی طبر ریتفس  صاحبموضوع 

به قبول  انتخاب  حقونده نش تا دارد، را شیخو یهاشهیاند انیحق ب شخص  هر شرط و دیکه بدون ق حیتوض نی سخنان زشت. به ا ۀندیگو

 باشد.  داشته راباطل  سخنان  رشیسخنان حق و عدم پذ

م  مذکور  ۀ یآ  ریضمن تفس  یراز  ن یمفسر بزرگ جهان اسالم، فخرالد بودن    یادهیفا  به   داللت  ه یآ  نی ا  که  دینمای اشاره  دارد و آن واجب 

 دن یشن از بعد و دانسته سخن نوع هر دنیشن به مرتبط را انسان یرستگار و تیکه خداوند متعال هدا این دلیلبه  ،استدالل و منطق است

و حق از   سخن خوب از بد   زییو تم  صی. واضح است که تشخردیرا بپذ  قیسخنان و حقا  نیانسان مختار است که بهتر  ،اناتیب   مختلف  انواع

 .  ستیممکن ن  هاآن دنیباطل بدون شن

  ن ی تربرو    ن یجهاد کدام است، فرمودند، بهتر   نی تربرکه    پرسش   نی ا  پاسخکه در    میخوان یم  صحضرت  آن  از  یمتعدد  اتیدر راون  یچنهم

تقاضا    صکه از آن حضرتشده    تیروا  یوذر غفارب ت ااز حضر  گرید  یثیدر حد 15. است  ستمگر  و  مستبد  پادشاه  نزد  در  قیحقا  انیب   جهاد

  دنش یشن  چهاست اگر  قتیحق  انیب   ها، حتینص   از آن  یکی  که  نمودند  هیشان هفت توصیبراآن حضرت    د،ینما  ییهاهیشان توصینمودند تا برا

باشد.  آن حضرت    میخوان یم  گرید  یثیدر حد  16تلخ هم  توصکه  ب   رضعمر  حضرت  فیدر  را  چه  اگر  د،ینمایم  انیفرمودند که عمر حق 

ترس از اشخاص   و  د،یینما  انیب   را  آن  دیبا  د،ینیب ی م  ای  و  دیشنوی م   را  یقت یحق  ی وقت»  : دیفرمایم  صآن حضرتن  یچنهم 17. باشد  تلخ  دنشیشن
بهتر از ب   یاصدقه   چیه »  :است  فرموده  یگرید  ییجا  در 18.«نشود  قتیحق  ان یهرگز مانع شما از ب   19« .ستین   حق  سخنان  انینزد خداوند 
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  | 4  هصفح

 اجتماعات لیو تشک انیب یحق آزاد

  اکتفا نهیزم نیا در تایانبوه روا انیاز م هن نمو که با ذکر چند باشدمی  یاسالم یغن فرهنگ  در دهیعق و انیب  یآزاد حق از ییهانمونه هانیا

   .مینمود

 :یر یگ جهینت

  دهیعقهر شخص حق دارد  یکم،    :که  شودی م  اثبات  یالمللبین  یو اسناد حقوق   کشور   نافذ  نیقوان   ،ان ارجمندمفسر  اتیمذکور و نظر  نصوصاز  

.  شود   دیتواند مستفیم  حق  نیا از  انسان   هر  بلکه  ست،ین   مشخص  و  نیمع  اشخاص  به  محدود  انیحق ب دوم،  . دینما  انیرا ب   شی خو  ۀینظر  و

 هر چهارم،  د.ن ریها را بپذآن نیبهتر و گرفته کار میسل عقل از دیبا یول دارند،  را دهیعق اظهار و سخن نوع  هر دنیاتباع جامعه حق شنسوم، 

و انتقاد    قتیحق  انیب پنجم،    باشد  ندیآ  ناخوش  و  تلخ  اشخاص  یبعض   یبرا  دنشیشن  چهاگر  د،ینما  انیرا ب   قتی حق  حق دارد  جامعه  در  شهروند

  ن یقوان   و  یالمللنیب   یاسناد حقوق  ششم، است.  خوانده   جهاد نیتربرما به آن امر نموده و آن را   امبر یاست که پ  یمستبد موضوع  راناز زمامدا

 پنداشته  مستبد  و  کامهخودمهار استبداد زمامداران    یبرا  هاوهیش   نیمؤثرتر  از  یکیرا    آن   وشناخته    تیحق را به رسم  ن یا  زیکشور ن   ۀنافذ

در جامعه   قانون را داشته باشند، به همان اندازه    شاند یعقا  انیفرصت ب  ذکر است که هر قدر شهروندان    قابل  زی ن نکته    ن یا  هفتم،و    .است

 .  شوندیم شناخته و برمال هایبسامان نا و های ناهنجار وزمامداران مستبد گرفته شده  جلوو  دهیحاکم گرد

 :هاسفارش

 امبر یپ  اتیزمان ح  از  مورد  نیا  در  یادیز  یهانمونه  و  ده،یگرد  لی تسج   یاسالم  نصوص  در  که  است  یحقوق   ۀجمل  از  دهیعق  و  انیب   یآزاد  حق

  و جانب مقابل استدالل نموده    مقابل  در  منابع  نیکننده بهتر است با استناد به امذاکره  هیئت  براین،بنا  م،یدار  نیراشد یخلفا  ۀدور  از   همو  

 . د ینما ینیقیاز جانب مقابل  را حق نیا نیتضم

  ی اعضا  و  یالملل بین  همکاران  ،باشدمی   یالمللبین  و  یمل   یو مسجل در اسناد حقوق  یحقوق بشر  ۀجمل  از  دهیعق  و  انیب   یآزاد  حقرو که  آناز 

ب   نی چه بهتر اهر  دنکر  نهینهاد  و  میدر مورد تفه  یمدن   جامعه  قیطر  ازرا    عیوس  یدهیآگاه  یهابرنامهاقشار مختلف جامعه    ن یحق در 

 داده هابرنامه نیا در  شتریب  فرصت  ینید ی علما یبرا اگراست  یادآور یدرخور  .زند اندا راه بهمنابر مساجد   و یداریو شن ی دارید  یهارسانه

 خواهد داشت.  یبهتر تیثرؤم ،شود

 و احزاب   اجتماعات   ل یتشک  حق

  یهای آزاد  و  حقوق  ۀجملاز    رهیغ  و  ی اقتصاد  ،یفرهنگ  ،یاجتماع  ،یاسیس  اهداف  دنیرس  خاطر  به  احزاب  لی تشک  و  اجتماعات  یآزاد  حق

 یالملل بینو   یو اسناد مل  یاسالم عتیشر درحق  نیا است.انسان   یاز آن مخالف مفهوم آزاد یریجلوگ است وانسان شناخته شده  یگروه

 اجتماع عنو  دو مجموع  درنرساند.    یجامعه ضرر   ینظم عموم  بهمورد قبول است که    یتا حد  یآزاد  نیا  البتهـ   است   گرفته  قرار  دیأیت مورد

 یهایبندهگرو( 2 ره،یغ و هایسخنران مانند تجمعات، تظاهرات،  یموقت یی( گردهما1گردند:  زیمتما گر یاز همد دیکه با میدار ییهماگرد و

  دولت  مقاصد  و  اهداف  رب مخرب آن    آثار  ،قسم اول  یگروه بند  در   .آن  امثال  و  هاانجمن  ها، احزاب، باشگاه  لی مانند تشک  یو دوامدار   یم یدا

  نوع در. اما ندینمایوضع نم یبندگروه و ییگردهما نوع  نیا به  رابطه در را رانه یسختگ مقررات هم  هادولت جهت ن یا از و نبوده یقو اریبس

که به   یالت یشکت و هم    ،یاسیس  احزاب  مانند  گردد،ی م لیتشک  یاسیس  بزرگ   اهداف  و  مقاصد   خاطر  به  که  ییهای بنددر گروه    آن هم  ،دوم

  جهت   نیاز ا  گردد ومی   یتلق حاکم    یهابر سر راه نظام  یبزرگ  چالش  ،گرددی م  جاد یا  یو فرهنگ  ی اجتماع  و  ی صنف  مقاصدمنافع و    نیتأم

تأم  یتررانهیسختگ  طیشرا  هاحکومت در    و  اجتماعات  لیتشک  مفاد  و  ضرورتمجموع    در 20. ندینمای م  وضع  هایبندگروهنوع    نیا  نیرا 

  ، احزاب  ،اتمظاهر  ،اتاجتماع  لیتشک  با  مات،ینامال  و  هایی رساناتا در مقابل   دهدیم  حق  شهروندان  یبرا  باشد  که  ینوع  هر  از  هایبندگروه

متوجه   شانیهاخطا  و  اشتباهات  اصالح  بهداده و زمامداران را    نشان  انهیجوصلح  و  زیآممسالمت   العملعکس  و امثال آن   ها  هیاتحاد  ها،انجمن

 أتینموده و اعمال ه نیکشور تضم امور ۀادارو  یاسیس ۀصحنرا در  شیحضور فعال خو ق یطر نیاز ا توانندیم شهروندان نیچنهمسازند. 

 مانعرا مهار نموده و    کتاتوریزمامداران مستبد و د  اجراآتتا    سازدی حق شهروندان را قادر م  نیا  نیتأم  ،عالوههب .  ند ینما  یاب یحاکمه را ارز

 21. گردند جامعه در  ماتینامال و یتلفحق

 

 152  ص  زان،یم نشر:  تهران ،یاساس حقوق یهاستهی با( 1388)یقاض ابوالفضل ،یپناهعتیر ش .20

 315  ۀصفح د،یافغانستان، جلد اول، کابل: انشارات سع یو نقد قانون اساس لیهـ(، تحل 1391)  اشرفمحمد ،یرسول .21



 

  | 5  هصفح

 اجتماعات لیو تشک انیب یحق آزاد

 ر کشو  نی قوان   و یالمللبیناجتماعات و احزاب در اسناد   ل یتشک  حق

و   شرفتهیپ  یهاکشور  اکثر است که در    یموضوعات  از  ئیجزبه اهداف مشروع و خدمت به مردم    دنیرس  یاجتماعات و احزاب برا  لی تشک

 ،یالملل بین یحقوق  اسناد در هاگروه و هات یجمع ۀآزادان  سیتأس  حق جهتنیااز، استشده  رفتهیحق پذ کی مثابهبه ساالرمردم نظام یدارا

 : دینمایم  حیتصر  نی چن  نهیزم  در  بشر  حقوق  یجهان   ۀیاعالماست.    افتهی  لیتسج  یحق بشر  ک ی  ث یحبه  ، بشر  حقوق   یجهان   ۀیاعالمدر    ژه یوبه

ها ی مندهالقحفاظت ع  جهت  ها  هیبه اتحاد  وستن یو پ  لی حق شامل تشک  نیرا دارد. ا  گرانی( اجتماعات با دلی )تشک  یهر کس حق آزاد  -1»

 ۀ جامع  کیهم در    آن وها مطابق قانون  تیمحدود  نیکه انیمگر ا  ،ستین   یتیگونه محدودچیه  تابع  حق  نیاعمال ا  -2.  باشدمی و منافع خود  

  حفاظت   ایو    یق عمومالمت و اخالحفاظت از س  ،ینظم عموم  ،یعموم   یمن یا  ،یمل   تی، امن(مصلحت )جهت نفع    یضرور  طوربه و    کیدموکرات

 ی قانون  یهاتیمحدود تابع حق، نیا اعمال در سیلومسلح و پ یروهای ن  یشود که اعضایماده مانع از آن نم ن یا .باشد گرانید یهای آزاد  از

ا  کیچ یه  -3.  دباشن آزاد  یالملل بینسازمان    1948  ونیطرف کنوانس  یهادولت ماده،    نیاز مقررات  به  مربوط    لی)تکش  ییکایسند  ی کار 

  22.«ند ینمالطمه وارد    ونیمقرر در آن کنوانس  یهانیتضم  به  نیقوان  یاجرا  ۀ نحوبا    ای  یقانونگذار  ریبا اتخاذ تداب   که   داردی را مجاز نم   ( هیاتحاد

  نوع   هر  جادیا  و  دهیگرد  لیتسج  یبشر  حقوق  ۀدر چوکات قانون از جمل  هایبندگروه  و  اجتماعات  انواع  تمام  لیتشک  حق  که  شودیم  دهید

 .  داندینم  زیجا حق نیا لی تعم در را  تیمحدود

  اتباع: »دارد  صراحت  نیچن  نهیزم  نیا  در  یاساس  قانون.  است  افتهی  لیتسج  زین افغانستان    نیاحزاب و اجتماعات در قوان   سیتأس  و  لی تشک
به احکام    ،یمعنو  ای  یمقاصد ماد  نیتأم  منظوربه  دارند  حق  افغانستان . اتباع افغانستان حق دارند  ندینما  سیتأس  هاتیجمع  قانونمطابق 

  و  اسالم  مقدس  نید احکام متناقض  حزب،  ۀاساسنام( مرامنامه و  1:  کهنیا  به  مشروط  دهند،  لی تشک  یاسیس  احزابمطابق به احکام قانون  

 ینظام  شبه   و  ینظام  التیتشک  و  اهداف(  3  باشد،   یعلن  حزب  یمال   منابع  و  التیتشک(  2.  نباشد  یاساس  قانون  در  مندرج  یهاارزش   و  نصوص 

  مذهب   و  زبان  سمت،   ت،یقوم  یمبنابر  حزب   ت یفعال  و  سیتأس.  نباشد  یخارج  منابع  گر ید  ای  و  یاسیس  حزب  به  وابسته(  4  باشد،  نداشته

قانون   شود،ی م  لیتشک  قانون  احکام  مطابق  که  یحزب   و  تیجمع.  ندارد  جواز  یفقه موجبات  حکم    یبدون   منحل  تیصالحبا  ۀمحکمو 

  اتباع»  :است   مشعر  نیچن  و  رفتهیپذ  را  اجتماع  و  مظاهره  ،ییگردهما  یاندازراه  حق  شهروندان  یبرا  یاساس  قانون  ،عالوهبه 23« .شودینم

  متن   از  کهچنان 24«.ندینما  تظاهرات  و  تماعجا  قانون  طبق  سالح،  حمل  بدون  ز،یآمصلح   و  زیجا  مقاصد  نیتأم  یبرا  دارند  حق  افغانستان

  و رفتهیپذشهروندان  یاساس حقوق ۀجملرا از  احزاب، اجتماع و مظاهرات  ها،گروه لیتشک حق یاساس قانون شود،یفوق معلوم م یهاماده 

احکام    ت یرعا  احزاب  یبراجمله    از  .باشدمی   یطیبه شرا  د یحق مطلق نبوده و مق  نیا  ،یحقوق اساس  ریسا  مانند  ی ولنموده،    تیاز آن حما

 عدم  ،یو اهداف نظام  التیتشک  داشتن   عدم  ،یاسیهدف س  داشتن  ،یمنابع مال  و  التیتشک  بودن  یعلن  ،یمقدس اسالم و قانون اساس  نید

  ن یتأم قننم. است ندانسته زیجا را مذهب و زبان قوم،  یمبنابر حزب   سیتأس عدم بودن،  یسراسر ،یخارج منابع ریسا و دولت به یوابستگ

 است.  دهیگرد میتنظمفصل  طوربهساخته که در قانون مربوط  دیمق یشروط با را حق نیا

  یاسالم  عتیشر   دگاهیو احزاب از د   اجتماعات   ل یتشک  حق

  ن یا بلکه ،ردنداممانعت در اسالم   چیه تنهانه هایبند گروه  و اجتماعات لیتشک حق  که میاب ییمدر  یاسالم یتوجه به نصوص و آموزه ها با

  وَ ...» :دیفرما یم ن یچن نیمؤمن یکویدر صفات ن   متعال خداونداست.  دهیگرد یعمل  خیطول تار درآن  عیوس اریبس شکلبه  اسالم در حق

مقصد بهبود  به ییگردهما لیکه تشک شودیم دهید «.برندی م  ش یپ مشوره اب   را شیخو یکارها نیمؤمن: ترجمه؛ 25...بَیْنَهُمْ ٰ  أَمْرُهُمْ شُورَى

  صدر  در  که   است  ییهاروش   از  مشروع  اهداف  و  مقاصد  به  دنیرس  یبرا  ییهماگرداجتماع و    لیتشک  .است  مسلمانان  کین امور از صفات  

بعد    که است    ساعدهیبن  ۀفیثقاز اصحاب کرام در    یبعض   ییاهمگرد    هامثال  ن یبهتر  از  یکی.  است  شده   گرفته   تجربه   به   یعیوس  شکلبه اسالم

اجتماع    لیاز اصحاب تشک  یادتعد  ،حلراه  افتن ی  یحاد در جامعه ظهور نموده بود، برا  یصورت گرفت. چون مشکل    صاز رحلت آن حضرت  
. باشدمی   یمعقول اسالم  یهاروش   از  جامعه  مشکالت  رفع  یبرا  اجتماع  لیتشک  و  ییاگردهمکه    دهدیم  نشان  خودامر    ن ینمودند که ا

ساختار خود    نیا  تیموجود  و  اندداده   صیتشخ  جامعه  معضالت  حل   یهاروش   از  زین   را  عقد  و  حل  یشورا   ساختار  یاسالم  یفقها  نیچنهم

 . باشدمیحل معضالت جامعه  یشورا و اجتماع برا لی تشک تیاهم انگر یب 

 
   22 ۀماد، 1966 دسامبر 26  مصوب متحد ملل سازمان یاسیس و یمدن حقوق یالمللنی ب ثاقیم .22
 35 ۀماد، 1382 افغانستان  یاساس نونقا .23

   36 ۀ، ماد1382افغانستان  یقانون اساس .24

   38  ۀیآ ،یشور  ۀسور .25



 

  | 6  هصفح

 اجتماعات لیو تشک انیب یحق آزاد

  باشد می  حجمراسم  مثال آن    ن یبهتر  یبعد جهان   درشده است.    یزیری پ  ییاگردهماجتماع و    اساسبر  ینید  ریشعا  از  یبعض   گرید  جانب  از

  رادیاو    جمعهنماز    ژهیوبه  ،گانهپنج   یهانمازبعد منطقه و محله،   در.  باشدمی سطح جهان    در   هایی اگردهمو    هااجتماع   نیاز بزرگتر  یکیکه  

 هایی اهمگرد  و  اجتماعات  حق  از  تیحما  و  قیتشو  یبرا  هامثال  نی از بهتر  ز ین   ،و حل مشکالت مردم  جامعه  اصالح  خاطر  به موعظه  و  حتینص 

 . باشدمی 

 ی هاآموزه  در  موضوع  ن یا  که  گفت  دیبا  یصنف  و  یاسیس  اهداف  به   دنیرس  خاطر  به  دوامدار  یهایبندگروه  و  احزاب  لیتشک  به  رابطه  در

وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى واَل تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ   ...»:  د یفرمایخداوند متعال م  ،مثال  طوربه.  است  افتهی  یتجل  یمتفاوت  یهاگونه  به  یاسالم
 ۀ یآ نی. از اد ییننما یبا هم کمک و همکار یو در راه گناه و دشمن دیبا هم کمک کن یزکاریو پره یکیراه تحقق ن  در ترجمه: ؛26... وَالْعُدْوانِ

عدالت،   نیتأم  سته،یشا  عمالاَ  یبرا  یدادخواه  یراستا  در  تااست  فرموده    امررا    شی خو  یهابنده  متعال  خداوند  که  شودیم  معلوم  مهیکر

 هاانجمن  ها،ه یاتحاد  احزاب،  لی تشک)  یجمعدسته  شکلبه  هم  و  یانفراد  شکلبه   هم  راستا  نیا  در  و  باشند  مددکار  و  همکار  قتی تحقق حق

  ر یخ  و  حق  به  را  مردم  یحزب   ای  و  گروه  کی  اگرکه    دیفرمای حزب و گروه م  لی در تشک  رحهیمیت  ابن  نیچنهم   .ندینما  ی همکار  باهم  (رهیوغ

إِنَّ  »  ۀمیکر  ۀیآمصداق    و   رددا  جواز  ی اسالم  ۀجامعدر    یگروه  نیچن  جادیا  ،دینما  دعوت أَلَا  اللَّهِ  الْمُفْلِحُونَ أُولَئِکَ حِزْبُ  اللَّهِ هُمُ  ؛  27حِزْبَ 

   «.هستند رستگار خداوند گروه بدون شک از گروه و حزب خداوند هستند، و شانیا ترجمه:

 :یر یگ جهینت

  احزاب  جادیا  واجتماعات،    لی تشک  ،یالملل بین  یاسناد حقوق  و  یمل  نیقوان   به  استناد  با  و  ی اسالم  دانشمندان  اتینظر  و  فوق  نصوص به  توجه  با

  و  بوده   یو قانون   یامر اسالم کیمصالح اجتماع  ن یو در مجموع به خاطر تأم یتحقق عدالت اجتماع ، مرفه ۀاعمار جامع به خاطر   هاگروه و

 در  هاانجمن  و  اجتماعات  و  احزاب  لیتشک  که  داستیوهاست.    شده    بهتجرمختلف    یهاکشور  در  میاسال  یفرهنگ غن  و  خیبستر تار  در

 ی رویپ .است دهیگرد واقع ثرؤم شانشهروندان یبرا آراممرفه و  ای جامعه  نمودن فراهم در و  داده مطلوب جینتا معموالً رفتهشیپ یهاکشور

  و اصول  با یمنافاتهیچ مرفه  ۀجامع کیشهروندان و اعمار   یاسیو س ی اجتماع ،یاقتصاد تیوضع  ساختنبهتر خاطر  به گرانید از تجارب 

 ندارد.   ینید یهاآموزه

بهتر   ی که هر گروه خواسته تا معرف  میدار  یاسالم  بارپر   خیتار  بستر  در  را یفقه  مذاهب  و یکالم  یهافرقه   از  یاد یز تعداد  ما  گر،ید  جانب  از

  ها، فرقه  و  هاگروه  نیا  جادیا  نفس  اما  دانست،  برحق   توانی نم  را  هاگروه  نیا  ۀهمکه    یبا وصف د،یارائه نما  تیبه بشر  یاسالم  عتیشر  قیاز حقا

  و  گروه لیتشک براین،بنا. باشدمی یبشر  ۀجامع یراه راست برا افتنیو  قیکشف حقا یو اجتماعات برا هاگروه لیتشک فرهنگ نشانگر خود

  یو اسناد حقوق  یمل  نیقوان   حکامو با ا 28بوده  یقرآن   تیآ  با  موافق  مردم  حق  بر  یهاخواست  شدن  یعمل  و  قتیحق  جیترو  خاطر  به  حزب

 ندارد.  یرتیمغا زین  یالمللبین

 ها:سفارش

و    مرفه  ۀجامع  جادیا  یدر راستا  ایدن   یهااز تجارب موفق اکثر کشور  جهت  کیاز    ،آن  امثال  و  هاه یاتحاد  اجتماعات،  احزاب،  لیتشک  چون

  هیئت   ،است  یالمللبینو    یمل  یو اسناد حقوق  یاسالم  یهاموزهبا آ  موافقت  در  گرید  جانب   ازو    ، باشدمی  شانشهروندان یحقوق اساس  نیتأم

راستا حاصل    نیرا در ا  شانیحق قانع ساخته و موافقت ا  نیا  رفتنیمقابل را در پذ  جانبمنابع متذکره،    ییروشنا در  تواندیم  کنندهمذاکره

 .  دینما

  ی منف  ۀجینت  یاوقات حت  یمماثل در افغانستان چندان موفق نبوده و بعض   یهانهاد   و  هااتحاد  اجتماعات،احزاب،    لیتشک  ریاخ  یهادهه   در

  و یالملل بین همکاران براین،بنا .نباشد  مثبتمماثل  التیو تشک احزاب  تیفعالمردم به  دگاهید کهاست شده  سببموضوع  نیاداشته است. 

  تیتا ذهن کنندو کمک  یمماثل همکار هانهاد و هاه یاتحاد ،احزاب نامؤسس با حق نیدرست و مؤثر از ا ۀاستفاد در دنتوان یم یمدن  ۀجامع

 . یابد رییسمت مثبت تغ به حق نیجامعه در استفاده از ا
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