«خــدا كــه همــواره بــه عــدل قيــام دارد گواهــى مىدهــد كــه
جــز او هيــچ معبــودى نيســت و فرشــتگان [او] و دانشــوران [نيــز
گواهــى مىدهنــد كــه] جــز او كــه توانــا و حكيــم اســت هيــچ
معبــودى نيســت».
(سوره آل عمران ،آیه )18
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مراسم خداحافظی با مسووالن و کارمندان ریاست مراکز اصالح و تربیت اطفال برگزار شد
تتبع ونگارش :بشیراحمدعزیزی

تتبع ونگارش :مختار«:صفری»

-1زندان برای در هم شکسنت مقاومتها :جباران برای اینکه
مقامهای روحی و یا جسمی مبارزان راه حق را درهم بشکنند
آنها را به زندان میافکنند و گاه زندان را با انواع تحقیرها و
شکنجههای روحی و جسمی توأم میکنند بدیهی است ،افرادی
که مقاوم هستند از این بوته آزمایش سامل بیرون میآیند ،بلکه
گاهی آبدیده تر و مقاوم تر میشوند ،هامنند فوالدی که برای آب
دیدن به کوره میرود ،ولی در افراد ضعیف و گاه متوسط اینگونه
زندانها اثر منفی دارد ،به همین دلیل پس از آزادی مسیر خود را
تغییر میدهند ،حتی گاهی به صورت آلتی در دست جنایتکاران
در میآیند چرا که در زندان روی آنها کار شده است.
الف-زندان به منظور از بین بردن رابطه رهربی :این زندانها
مخصوص رهربان مذهبی و سیاسی است که وقتی جباران از
مبارزات آنها به ستوه میآیند برای گسسنت رابطه پیروان آنها
با این رهربان بزرگ آنان را به زندان میافکنند ،اما جالب اینکه
این زندانها دراکرث موارد نتیجه معکوس میدهد و پیروان را
منسجمتر ،رهربان را عزیزتر ،بزرگرت و معروفتر میکند.
ب-زندان برای رفع مزاحمت:گاه میشود وجود یک مرد عامل،
مخرتع ،فرمانده و خالصه یک مرد الیق مزاحم خود کامهگی ارباب
زور و زر است ،اینها را به زندان میافکنند تا آسوده خاطر و
بدون وجود مزاحم به خود کامگیهای خود ادامه دهند .حتی
بسیاری از جباران آلوده به فساد و کثیف که گرفتار هوای نفس
بودهاند در طول تاریخ که ،شوهران زنان زیبا را زندان میافکنند
تا همرسان آنها را تصاحب کنند.
ج-زندان بخاطر پاکی :عجیب ترین نوع زندان در طول تاریخ
زندانهایی است که افراد به خاطر بیگناهی گرفتار آن میشوند،
و باید قبول کرد ،که در یک محیط ننگین و آلوده بیگناهی ،کم
گناهی نیست ! و پاکدامن بودن عیب بزرگ محسوب میشود ،زیرا
نقشهها و طرحهای گناهکاران را به هم میریزد ،در طول تاریخ
یوسف و یوسفها به زندان جباران رفته اند چراکه میخواستند
پاک باشند .روشن است این گونه زندانها فلسفه عقلی و رشعی
ندارد ،ادامه این بحث از موضوع سخن مابیرون است ،فقط به
عنوان توضیح الزم بود اشاره ای به آن شود.

د-زندان ازدیدگاه قرآن مجید :به یقین فلسفههای بسیاری
برای وجود زندان است ،چه برای مجازات مجرمان باشد،
اصالح و تأدیب آنها ،قطع خطراحتاملی ،قطع ماده فساد،
و یا غیر از اینها ،در قرآن مجید نیز اشارات متعدد به
این معنی شده است ،البته الفاظی که مفهوم «زندان» را
در لغت عرب در کتاب و سنت( قران و حدیث) میرساند
زیاد است ،که بعضی به وضوح این معنی را میرساند و
بعضی قابل گفتگو است .از جمله واژه «سجن» است که
در نه مورد از آیات قرآن مجید در سوره یوسف به مناسبت
زندانی شدن این پیامرب بزرگ و پاکدامن ،بکار رفته است
(گاه خود این واژه و گاه مشتقات آن) و در یک مورد نیز
درداستان فرعون درسوره شعرا دیده میشود ،که خطاب به
موسی بن عمران کرده و او راه تهدید به سجن میکند و
میگوید « ل َِئ اتخذتَ الها غیری الجعلنک من املسجونی َن»
(اگر معبودی را جز من برگزینی تورا از زندانیان قرار
میدهم )،از این تعبیرات به خوبی فهمیده میشود که در
عرص موسی و فرعون ،وحتی در زمان قبل از موسی زندان
به مفهوم واقعی خود وجود داشته است ،که گناهکار و
بیگناه را در آن میافکندند ،به گونهای که گاه سالیان دراز
در زندان میماندند و فراموش میشدند .دیگر واژه حبس
است حبس در دو مورد در قرآن به کار رفته است ،اما نه در
مورد زندان ،اما در احادیث اسالمی به طور وسیع و گسرتده
به این مفهموم به کار رفته است.
واژه امساک نیز قابل توجه است ،تنها در یک آیه در قرآن
مجید به معنای زندان به کار رفته که قابل توجه است و
آن در مورد زنان زنا کار است ،که قبل از نزول حکم حد زنا
(تازیانه) وجود داشته ،و این تعبیر در آیه  15سوره نساء
آمده است .همچنین واژه « ارجاء» از «ارض» که در سوره
اعراف آیه  111در داستان موسی و فرعون آمده به عقیده
بعضی به معنی زندانی کردن است ،که اطرافیان فرعون به
او توصیه کردند موسی و هارون را زندانی کند ،تا زمانی که
ساحران برای مبارزه با آن دو جمع شوند( .قالو ا َرجِه َو ا َخا ُه
َو ارسل ِفی امل َدائِن ِ
حاشی َن) .همین معنی با مخترص تفاوتی
در آیه  36سوره شعراء نیز دیده میشود ( .قالو ا َرجِه َو اخا ُه
َو ابَعث ِفی امل َدائِن ِ
حاشین)
ولی بعضی از مفرسین قرآن کریم« ،ارجه» را به این معنی
تفسیر نکرده اند ،بلکه آن را به معنی به تأخیر اندخنت
میدانند ،به هرحال آنچه مسلم است ،در قرآن مجید
حداقل در یک مورد از موارد حکم زندان دیده میشود،
که به تعبیر امساک ذکر شده است .ترجمه( :کسانی از
زنان شام که مرتکب زنا شوند ،چهار نفر از مسلامنان را به
عنوان شاهد بر آنها بطلبید ،اگر گواهی دادند آن زنان را
در خانههای خود نگاه دارید تا مرگشان فرارسد ،یا اینکه
خداوند راهی برای آنها قرار دهد) .اما معروف در میان
مفرسان این است که این آیه ناظر به مجازات زنانی است
که مرتکب زنا میشدند ،پیش از آن که آیه در باره حد زنا
نازل شود ،در این جا حکم شان به صورت «زندان ابد» ذکر
شده ،هرچند این حکم بعدا تبدیل به جلد( .تازیانه) یا رجم(
سنگسار کردن) گردید).
ادامه درصحفه2

شــنبه مــورخ 1399/3/24مراســم خداحافظــی بــا مســووالن و
کارمنــدان ریاســت مراکــز اصــاح و تربیــت اطفــال بــا حضــور
ســیدمحمد هاشــمی ،معیــن اداری وزارت عدلیــه ،محمــد صدیــق
صدیقــی ،رییــس مراکــز اصــاح و تربیــت اطفــال ،عبداملجیــد
غنــیزاده ،رییــس عمومــی انســتتیوت امورقانونگــذاری ،عزیــزه
عدالتخــواه ،رئیــس عمومــی مســاعدتهای حقوقــی،
محمدرحیــم دقیــق ،رئیــس ن ـرات و ارتبــاط عامــه ،عبدالغیــاث
الیاســی ،رییــس تفتیــش داخلــی و کارمنــدان ریاســت مراکــز
اصــاح برگ ـزار شــد .مســوولیت مراکــز اصــاح و تربیــت اطفــال
بــه تازگــی از وزارت عدلیــه بــه اداره تنظیــم امــور زندانهــا
ســپرده شدهاســت.
معیــن اداری وزارت عدلیــه در ایــن مراســم از کارکردهــای ریاســت

مراکــز اصــاح و تربیــت اطفــال در امــر معیاریســازی ایــن مراکــز
در کابــل و والیــات قدردانــی کــرد.
او گفــت وزارت عدلیــه در مدتــی کــه مســوولیت ایــن مراکــز را بــه
عهــده داشــته ،توانســته در  13والیــت ،تعمیرهــای معیــاری را بـرای
اصــاح و نگهــداری اطفــال متخلــف از قانــون بــا بودجــه دولــت
افغانســتان و برخــی نهادهــای بیناملللــی اعــار کنــد .همچنیــن
ایــن وزارت توانســته در متامــی والیــات کشــور زمیــن مربــوط بــه
مراکــز اصــاح را فراهــم منایــد.
معیــن اداری وزارت عدلیــه ایــن دســتاوردها را محصــول کار
مســووالن ریاســت مراکــز اصــاح و تربیــت اطفــال خوانــد و ابـراز
امیــدواری کــرد کــه اداره تنظیــم امــور زندانهــا نیــز بتوانــد در
ایــن زمینــه کارهــای بیشــر انجــام بدهــد.

انســانها بــرای زندگــی اجتامعــی خویــش نیازمنــد بــه
قواعــد و مقرراتــی اســت تــا بوســیله آن بتواننــد از بــی
نظمــی و حــق تلفــی جلوگیــری منــوده و بــه هــدف
نهایــی خــود کــه تامیــن عدالــت و رســیدن حــق بــه
حقــدار مــی باشــد ،دســت یابنــد.
متیــز حــق از ناحــق و اقامــه عــدل یکــی از وظایــف
اصلــی هــر دولــت محســوب مــی گــردد قواعــد کــه
طــرز اج ـرای ایــن وظیفــه را بیــان مــی کنــد در شــار
حقــوق عمومــی ذکــر شــده اســت.
حقوقدانــان در تعریــف حقــوق عمومــی بــر ایــن
نظرانــد »:حقــوق عمومــی قواعــدی اســت کــه
برتشــکیالت دولتــی و خدمــات عمومــی و روابــط
دولــت و مامــوران او بــا مــردم حکومــت مــی کنــد
و ســازمانهای دولتــی را منظــم مــی ســازد ،حقــوق
خصوصــی مجمــوع قواعــد حاکــم بــر روابــط اشــخاص
اســت».
منتســکو در کتــاب روح القوانیــن خــود بــه همیــن
ترتیــب حقــوق عمومــی و خصوصــی را از هــم جــدا
ســاخته اســت بــه نظــر وی حقــوق عمومــی قوانیــن
ناظــر بــر روابــط حاکــم بــا مــردم اســت و حقــوق
خصوصــی (حقــوق مدنــی) قوانیــن حاکــم بــر رابطــه
ای اســت کــه مــردم بیــن خــود دارنــد .بــا توجــه بــه
مطالــب فــوق حقــوق عمومــی شــامل حقــوق جزایــی
نیزمــی شــود.
جامعــه انســانی بــر حســب نیازهــا و رضورتهــای
گوناگــون بــر مبنــای حــس همنــوع گرایــی و رفــع
احتیاجــات همدیگــر شــکل گرفتــه اســت .افـراد جامعــه
بــه اســاس عضویــت در اجتــاع خویــش دارای یــک
سلســله حقــوق و امتیــازات مــی باشــد کــه سیســتم
حقوقــی آن جامعــه بــرای افــرادش در نظــر گرفتــه
اســت در نتیجــه افـراد نیــز مکلفیتهــا و وجایبــی دارنــد
کــه بایــد در حــدود احــکام قانــون آن ـرا رعایــت منایــد.
افغانســتان نیــز از جملــه کشورهایســت کــه مردمانــش
پیامــد هــای ناگــوار چندیــن دهــه جنگهــای خامنــان

ســوز،از قبیــل مهاجرتهــا ،بــی جاشــدن هــای داخلــی،
حــق تلفــی و نادیــده گرفــن حقــوق ســایرین را تجربــه
منــوده اســت و شــهروندان آن نیــز از منازعــات و
دعــاوی حقوقــی بیــرون نبــوده اســت و تعــداد بــی
شــاری از دوســیه هــای حقوقــی در نهادهــای عدلــی و
قضایــی در دوران مــی باشــد.
اصــول محاکــات مدنــی از جملــه رشــته هــای حقــوق
مدنــی بــوده کــه در رســیدگی دعــاوی مدنــی و حــل
و فصــل ان نقــش مهــم و ارزنــده دارد .حقــوق مدنــی
یکــی از شــاخه هــای حقــوق خصوصــی اســت کــه بــه
بررســی و تنظیــم روابــط افــراد جامعــه بــا یکدیگــر
مــی پــردازد .در حقیقــت متــام قواعــد کــه بــر روابــط
تجارتــی ،خانوادگــی و تعهــدات اشــخاص در برابــر هــم
حکومــت مــی کنــد در زمــره قواعــد حقــوق خصوصــی
اســت.
حقــوق مدنــی بــه معنــای عــام ،شــامل متــام رشــته
هــای حقــوق خصوصــی (داخلــی و بیــن املللــی ) اســت
و بــه معنــای خــاص شــامل مباحــث اشــخاص ( اســم،
اقامتــگاه ،احوالشــخصیه ،اهلیــت ،حجــر ،قیمومیــت)،
خانــواده (نــکاح ،طــاق ،قرابــت ،نفقــه ،حضانــت،
والیــت)و امــوال و دارایــی (امــوال ،طــرق متلــک ،عقــود
و تعهــدات ،ارث ،هبــه ،وصیــت) اســت.
اصــول محاکــات مدنــی یــک رونــد ترشیفاتــی اســت،
مشــخص مــی کنــد افـرادی را کــه مدعــی حقــی بـرای
خــود هســتند یــا اختالفــی در امــور مدنــی بــا یکدیگــر
دارنــد چگونــه مــی تواننــد ایــن حقــوق را بــه مــر حلــه
اجــراء در آورنــد .بــه بیانــی دیگــر اصــول محاکــات
مدنــی قواعــدی اســت کــه اصحــاب دعــوا اعــم از
مدعــی و مدعــی علیــه ،قضــات محاکــم و اشــخاص
وابســته بــه آنهــا در امــر قضــاء در جریــان محاکــات
از آغــاز تــا فرجــام رســیدگی محکمــه و صــدور حکــم
را بایــد رعایــت کننــد .منظــو ر از اشــخاص وابســته بــه
دســتگاه قضایــی ،مدیــران دفاتــر ،ماموریــن ابــاغ و
اجـرای احــکام  ،و کالی مدافــع ،اهــل خــره ومرتجمیــن

محمــد صدیــق صدیقــی ،رئیــس مراکــز اصــاح و تربیــت اطفــال نیز
گفــت کــه تصمیــم انتقــال مســوولیت ایــن مراکــز و کارمنــدان آن از
وزارت عدلیــه بــه اداره تنظیــم امــور زندانهــا بـرای انســجام بهــر
امــور مربــوط بــه مراکــز ســلب آزادی گرفتــه شــده و آنــان متعهــد
بــه انجــام کار بـرای بهبــود ایــن مراکــز انــد.
در مراکــز اصــاح و تربیــت اطفــال در رسارس کشــور ،کــودکان
متخلــف از قانــون و محکــوم بــه حجــز نگهــداری شــده و تحــت
اصــاح و تربیــت قــرار میگیرنــد .مســوولیت ایــن مراکــز طــی
ســالهای گذشــته بــه دوش وزارت عدلیــه بــود و بــه تاریــخ 25
جــدی  ،1398ایــن مســوولیت بــر بنیــاد یــک فرمــان رییــس جمهــور
بــه اداره تنظیــم امــور زندانهــا ســپرده شــد.

رونــد محاکمــه عادالنه

تتبع ونگارش :بشیراحمد"عزیزی"

رســمی هســتند.
وجــود ایــن مقــررات بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه
اف ـراد منــی تواننــد ب ـرای احقــاق حــق خــود و اج ـرای
عدالــت بــه طــور شــخصی و بــه میــل خــود اقــدام
کننــد اصــول محاکــات گاه حقــوق شــکلی خوانــده
مــی شــود و در برابــر حقــوق ماهــوی قــرار مــی
گیــرد منظــور از ایــن اصطــاح ایــن اســت کــه قوانیــن
ماهــوی وجــود حــق را مشــخص مــی کننــد امــا اصــول
محاکــات مدنــی بــه شــکل و روش اثبــات و اجــرای
ایــن حــق مــی پــردازد.
تعریف اصول محاکامت مدنی:
اصــول محاکــات مدنــی در میــان رشــته هــای حقوقــی
اوال در داخــل قلمــرو یــک کشــور مــورد اعــال ق ـرار
مــی گیــرد جــزء حقــوق داخلــی مــی باشــد .ثانیــا از
ان رو کــه بــه حــل و فصــل دعــاوی ناشــی از حقــوق
مدنــی و حقــوق تجــارت مــی پــردازد جــزء رشــته
حقــوق خصوصــی اســت .ثالثــا بــه موضــوع تشــکیالت
نهادهــای عدلــی و قضایــی مــی پــردازد از جملــه رشــته
حقــوق عمومــی محســوب مــی گــردد.
در تعریــف اصــول محاکــات مدنــی بــه طــور خالصــه
مــی تــوان گفــت اینکــه اصــول محاکــات مدنــی
تنظیــم کننــده یــک محاکمــه مدنــی و حقوقــی
اســت امــا تعریــف تفصیلــی ایــن رشــته ایــن اســت»:
اصــول محاکــات مدنــی عبــارت از مجموعــه قواعــد
و مقرراتــی اســت کــه در مــورد تشــکیالت نهــاد هــای
عدلــی و قضایــی ،چگونگــی طــرح و اقامــه دعــوی و
دفــع دعــوی ،چگونگــی محاکمــه و تصامیــم صــادره
محاکــم و حــل و فصــل اختالفــات و احقــاق حقــوق
بحــث مــی کنــد».
اهداف اصول محاکامت مدنی:
اصــول محاکــات مدنــی کــه ناظــر بــر چگونگــی
رســیدگی دعــاوی حقــوق در نهادهــای عدلــی و قضایــی
مــی باشــد اهــداف آتــی را دنبــال مــی کنــد:
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طالق در قوانین موضوعه:
بــا توجــه بــه مــاده ســوم قانــون اساســی در افغانســتان هیــچ
قانــون نمــی توانــد مخالــف معتقــدات و احــکام دیــن مقــدس
اســام باشــد  .همانطوریکــه شــرع مقــدس صالحیــت طــاق
را بــه مــرد داده اســت قوانیــن موضوعــه نیــز طــاق را ناشــی از
اراده مــرد مــی دانــد  .در واقــع مــرد بــا در نظــر داشــت صالحیت
شــرعی و قانونــی خویــش هــر وقــت کــه اراده کنــد مــی توانــد
زنــی را کــه در قیــد نــکاح دایــم دارد مطلقــه نمایــد.
گرچــه نظــام حقوقــی ایــران شــرایط همســان بــا سیســتم
حقوقــی افغانســتان را در ایــن مــورد دارا بــوده اســت ولــی
کشــور ایــران بــا نظــر داشــت شــرایط زمانــی و مکانــی بــا وضــع
قانــون حمایــت از خانــواده توانســت در ایــن زمینــه صالحیــت
هــای مطلــق مــرد را محــدود نمایــد  .متاســفانه کــه در کشــور
مــا افغانســتان مــردان در عرصــه طــاق همچنــان بــدون قیــد
و شــرط مــی تــازد بــدون اینکــه انــدک نگرانــی از ســر نوشــت
فرزنــدان طــاق و خانــم مطلقــه داشــته باشــند .امیــد واریــم در
آینــده قانونگــذاران و اندیشــمندان کشــور بتواننــد برخــی از
خــاء هــای موجــود در قانــون مدنــی را رفــع و همــگام بــا ســایر
کشــورهای مترقــی در عصــر کنونــی بــا حفــظ حقــوق خانــواده
ســعی در جلوگیــری از فروپاشــی ایــن کانــون مقــدس نماینــد.
ویژگیهای طالق:
-1طــاق ایقــاع اســت :یعنــی بــه اراده مــرد یــا نماینــده او
واقــع مــی شــود و ضــرورت بــه موافقــت زن نــدارد هــر چنــد
کــه زن و شــوهر مــی تواننــد در بــاره طــاق موافقــه نماینــد و
محکمــه مــی توانــد پــس از عــدم ســازش میــان زوجیــن حکــم
بــه طــاق صــادر نمایــد ولــی بــا آن هــم طــاق نــه بــا توافــق
زوجیــن و نــه بــه اصــدار حکــم محکمــه انجــام نمــی شــود .
دخالــت محکمــه و تراضــی زوجیــن بــه عنــوان مجــوز واقــع
ســاختن طــاق و ثبــت آن در دفتــر و دیــوان بــه صــورت
رســمی اســت و در عمــل حقوقــی اثــر نــدارد.
 -2طــاق عمــل تشــریفاتی اســت :گذشــته از اینکــه وقــوع
طــاق در صــورت بــروز اختــاف میــان زوجیــن بایــد بــه اجــازه
محکمــه باشــد و تحصیــل ایــن اذن تشــریفات ویــژه خــود را
دارد در واقــع اصــل ایقــاع تنهــا بــه رضــای مــرد هــم نمی باشــد
بلکــه نیازمنــد بــه شــرایطی ویــژه نیازمنــد اســت طــاق بــای به
صیغــه طــاق و در حضــور حــد اقــل دو نفــر شــاهد عــادل کــه
صیغــه طــاق را بشــنود واقــع گــردد.
 -3طــاق بــه اذن یــا حکــم محکمــه واقــع مــی شــود:
در مواردیکــه زن خواســتار جدایــی و تفریــق باشــد زوجــه بایــد
شــرایط متذکــره در قانــون مدنــی را در محکمــه اثبــات نمــوده
و بــه دالیــل آن از محکمــه مطالبــه جدایــی و تفریــق نمایــد کــه
آن شــرایط عبــارت از تفریــق بــه ســبب عیــب ،غیــاب ،عــدم
انفــاق و ضــرر مــی باشــد زوجــه در صــورت اثبــات ایــن چهــار
مــورد مــی توانــد از محکمــه حکــم طــاق را بگیــرد.
 -4طــاق وســیله انحــال نــکاح دایــم اســت :بــا انجــام
شــدن طــاق عقــد ازدواج دایــم منحــل مــی شــود .طــاق یکــی
از ویژگیهــای انعقــاد عقــد دایــم محســوب مــی گــردد.
-5طــاق بــه اراده مــرد واقــع میشــود :بــا توجــه بــه
شــریعت اســامی و قوانیــن موضوعــه طــاق از صالحیــت مــرد
بشــمار مــی رود و مــرد هــر زمانــی کــه اراده نمایــد مــی توانــد
زنــی را کــه در قیــد نــکاح او اســت مطلقــه نمایــد .البتــه مقصــود
ایــن نیســت کــه زوجــه نمــی توانــد درخواســت جدایــی نمایــد و
یــا محکمــه تحــت هیــچ شــرایطی نتوانــد حکــم بــه جدایــی زن
نمایــد .بلکــه زوجــه مــی توانــد بــا توجــه بــه قوانیــن موضوعــه
مــرد را مجبــور بــه طــاق نمــوده و یــا محکمــه نیــز مــی توانــد
در شــرایط خــاص حکــم بــه طــاق زوجــه نمایــد.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه بایــد میــان موجبــات طــاق
و شــرایط و ارکان وقــوع آن تفــاوت قایــل شــد در همــه مــوارد
خــواه درخواســت کننــده طــاق شــوهر باشــد یــا زن باشــد و
یــا هــر دو متقاضــی جدایــی باشــند مــرد بایــد صیغــه طــاق را
بگویــد و آنــرا واقــع ســازد .
در مواردیکــه زوجــه درخواســت جدایــی مــی نمایــد محکمــه
شــوهر را اجبــار بــه طــاق مــی کنــد منتهــا اگــر شــوهر بــه
اختیــار حکــم را اجــراء نکنــد محکمــه مطابــق اصــول کلــی
نماینــده قانونــی ممتنــع اســت از طــرف او زن را طــاق مــی
دهــد.
خلع:
خلع درماده  156قانون مدنی چنین تعریف شده است:
« ( )1خلــع عبــارت اســت از انحــال عقــد ازدواج در بــدل
مالیکــه زوجــه آنــرا بــرای زوج مــی پــردازد.
( )2خلــع بــه لفــظ صریــح آن یــا بــه هــر لفــظ دیگــر یکــه
مفهــوم خلــع را افــاده نمایــد صــورت مــی گیــرد».
در ایــن نــوع جدایــی زن مــی توانــد بــه واســطه کراهتــی کــه از
شــوهر خویــش دارد در مقابــل مالــی کــه بــه شــوهر مــی دهــد
اعــم از اینکــه میــزان آن از مهــر کمتــر یــا بیشــتر باشــد ،طــاق
گرفتــه و از شــوهر خــود جــدا مــی شــود .تــا زمانــی کــه زن بــه
عــوض آن مراجعــه ننمایــد طــاق بایــن اســت و بــا تصمیــم
مــرد قابــل اعــاده بــه عقــد قبلــی نمــی باشــد.
در طــاق خلــع شــوهر خالــع و زن مختلعــه نامیــده شــده و در
ایــن گونــه طــاق کــه زن از زندگــی مشــترک ناراضــی اســت
بــرای رهایــی خــو از قیــد زوجیــت بــا پرداخــت مالــی بــه شــوهر
موافقــت نمــوده و رضایــت وی را بــرای طــاق جلــب مــی نماید.
برخــی از فقهــان مبنــی بــر اینکــه خلــع را طــاق خلــع بنامنــد
یــا فســخ اختــاف نظــر دارنــد .بعضــی از اندیشــمندان حقــوق
آنــرا بــه اســتناد روایــات طــاق نامیــده انــد و پــاره دیگــر خلــع
را فســخ دانســته اســت .
در کل مــی تــوان گفــت کــه طــاق دونــوع رجعــی و بایــن اســت
 .طــاق رجعــی آنســت کــه شــوهر بعــد از اجــرای صیغــه طــاق
بیــن زوجیــن مفارقــت و جدایــی حاصــل شــده و رابطــه زوجیت
قطــع مــی گــردد امــا در ایــام عــدت شــوهر در طــاق رجعــی
مــی توانــد بــه زن رجــوع نمــوده و رابطــه زوجیــت شــرعی
اعــاده مــی گــردد.

ادامه دارد

خصوصيــات فــردي رهــر :اغلــب اشــخاص و اف ـراد بديــن
بــاور انــد کــه خصوصيــات و ويژگيهــاي کــه فــردي را
در مقــام رهــري قــرار ميدهــد هامنــا ،صفاتــی اســت
فطــري و الهــي کــه در نهــاد او بوديعــه گذاشــته شــده
اســت و ارتبــاط بــه تواناييهــاي بــا طنــي انســان دارد و
هرکــس اينگونــه اســتعداد هــا را داشــته باشــد و بتوانــد بــا
فراگــري و متريــن فــن مديريــت آن را تبــارز داده و شــگوفا
بســازد ،مقــام رهــري را احـراز کــرده و در موقعيــت رهــر
ق ـرار خواهــد گرفــت .روي همرفتــه در مــورد اســتعدادها
و خصوصيــات مؤثــر در رهــري بــن صاحــب نظــران و
اهــل خــره اختــاف نظــر وجــود دارد و مطالــب ف ـراوان
بيــان کــرده انــد .عمدتــا ً جهــان بينيهــا ،اعتقــادات و
مکتبهــاي گوناگــون هســتند کــه خصوصيــات و معيــار
هــاي شايســتگي يــک رهــر را تعــن و تعريــف ميکننــد.
کــه مهمتــر از همــه روي نظــرات دو مکتــب انگشــت
گذاشــته ميشــود کــه مکتــب اســام و مکتــب مدرنســيم
غــريب ميباشــند .مســلامً نظــرات و مالکهــاي تعيــن
شــده توســط ايــن دو مکتــب بــا هــم متفــاوت هســتند،
امــا شــايد هــم در مــوارد اســتثنايي شــباهتهاي نيــز
داشــته باشــند ،کــه در اينجــا آرا وانديشــههاي هــر دو
مکتــب را بــه طــوري جداگانــه بــرريس و بعــدا ً مشــرکات
هــردو نظــر را مشــخص ميکنيــم:
الــف :ازديــدگاه اســام :آنچــه کــه در منابــع اســامي بــه
عنــوان خصوصيــات و ويژگيهــاي فــردي رهــر و بــر پايــه
يــک بينــش ارزشــمند آمــده اســت ،کــه هامنــا ارزشــيايب
اســام در شايســتگيهاي يــک رهــر ميباشــد عبــارت انــد
از:
-1اميــان :از نظــر اســامي ،رهــري و هدايــت بــه اشــخايص
بايــد ســپرد ه شــود کــه داري اميــان راســخ و عقيــده کامــل
بــه ارزشهــاي واالي دينــي واميــاين بــوده و در گفتــار
وکــردار ديانــت را رعايــت کــرده و اســام را قبــول داشــته
باشــند ،زيـرا در عبــارات کــه در معــارف اســامي در مــورد
ره ـران داراي چنــن ويژگيهــا آمــده اســت ،از آنــان بــه
صالحــن ،متقــن ،قاســطني ،مخلصــن تعبــر شــده اســت.
چنانچــه در ســوره مبارکــه انبيــاء آمــده اســت :ترجمــه »:
هامنــا بنــده گان شايســته و صالــح مــن «رهــري « زمــن
را وارث خواهنــد شــد  ».بنــاً اميــان داري وتديــن بــه
رشع مقــدس در چارچــوب رهــري از جايــگاه خــاص
برخورداراســت.
 -2علــم و آگاهــي :در قامــوس اســام ،بعــد از اميــان
ويژگــي ر اکــه بــراي يــک رهــر الزم ميداننــد علــم
ودانــش اســت .ســپردن کار بــه اهــل کار يــک اصــل پذيــر
فتــه شــده در اســام اســت واســام از بــدوي ظهــور بــه
مســئله علــم توجــه خــاص داشــته اســت و اولــن لفــظ
کتــاب اســام هــم از کلمــه تعليــم وخوانــدن وآموخــن
حکايــت ميکنــد ،و در آيــات و روايــايت ف ـراوان بــر ارزش
آن تاکيــد مؤکــد شــده اســت .چانچــه در ســوره نحــل
ارشــاد شــده اســت « :ترجمــه »:بپرســيد از اهــل علــم
آنچــه راکــه منيدانيــد ».
پــس تخصــص وآگاهــي از ديگــر رشايــط رهــري اســت،
رهــر بايــد بتوانــد ،بــا علــم ،انديشــه وآگاهــي ،پــروان
خــودرا بــه طريــق نيکــو رهــري منايــد ،اگــر ايــن ويژگــي
در رهــري موجــود نباشــد يقينـاً کــه از جــاده ســعادت و
طريــق مســتقيم منحــرف گرديــده و ديگـران را نيــز بــه و
رطــه هالکــت ميکشــاند ،لــذا ايــن خصوصيــت دربينــش
دينــي مــا بــراي رهــري از اولويتهــا بشــار ميآيــد.
 -3ســعه صــدر :ايــن اصطــاح معــاين مختلــف را ايفــاده
ميکنــد ،ماننــد « :فراخي،گســردگي ،توانگــري ،آســايش و
قــدرت تــاب وتــوان ».و مطلــق «صــدر» بــه معنــي ســينه
اســت ،ســعه صــدر يعنــي کشــاده ســينه ،داراي ســينه
فــراخ وتحمــل پذيــر .ســعه صــدر ،يکــي از مهمتريــن
ويژگيهــاي رهــري ميباشــد ،اگــر کــي ســعه صــدر
نداشــته باشــد طبعــا ً منيتوانــد رهــر خــوب باشــد ،يــا
اساســاً منيتوانــد رهــري انســانهار ا بــه عهــده بگــرد.
 -4لياقــت وشايســتگي :مديريــت و رهبــري
را نميتــوان بــه هــر آدمــي کــه تنهــا بــا
ايمــان و متخصــص اســت ،واکــذار کــرد ،زيــرا
در مديريــت ايمــان و تخصــص شــرط الزم
اســت ولــي شــرط کافــي نيســت و مديريــت بــه
شــروط ديگــري نيــاز دارد کــه يکــي از آنهــا
لياقــت وتوانايــي در اداره امــور اســت .منظــور از
لياقــت ،آن تــوان و برجســتگي ويــژه اســت که در
محــدوده مســؤليتها و وظايــف؛ هــم آهنگــي
الزم را بوجــود مـيآورد و مشــکالت پيــش آمــده
را ا ز ســر راه بــر مــيدارد ،ضعفهــارا تقليــل و
قوتهــا را افزايــش ميدهــد ،و در يــک جملــه
بايــد گفــت :ايمــان و تخصــص را در خــارج از
ذهــن ،بايکديگــر آميختــه و بــه آن نمــود عينــي
ميبخشــد .آئيیــن اســام ،همــان گونــه کــه
بــر معيــار ايمــان اصــرار دارد ،برمعيــار کفايــت
نيــز پافشــاري ميکنــد ومســند رهبــري را
بــه کســي ميســپارد کــه قــدرت اســتفاده از
ايمــان و تخصــص را درمقــام اجــرا داشــته باشــد
و مالکهــاي چــون حســب و نســب وثــروت
راکــه در نظامهــاي جاهلــي شــايع اســت معيــار
ومــاک نميدانــد.
-5ســعي وکوشــش :يکــي ديگــر از
ويژگيهــاي رهبــري کــه موجــب موفقيــت

رهبــران ميشــود ،ســعي وکوشــش اســت.
کســانيکه در کارهــا جــدي هســتند وتــاش
ميکننــد باالطبــع عالقــه و اعتمــاد نيــرو هــا را
هــم بــه خــود جــذب ميکننــد .ايــن را بايــد
دانســت کــه حاصــل تــاش وکوشــش بــراي هــر
انســاني پوشــيده نيســت و رهبــران در ايــن مــورد
مســؤليت بيشــتر دارنــد و ايــن ويژگــي در کار
نامههــاي همــه مصلحيــن و رهبــران بشــريت
بوضــوح ديــده ميشــود و در قرآنکريــم نيــز
تاکيــدات فــراوان بــه ســعي و تــاش شــده اســت.
 -6شــجاعت :مســئله ديگــر در امــر رهبــري
نــزد مکتــب اســام شــجاعت رهبــر اســت
کــه بــه عنــوان قــدرت شــخصي رهبــر مطــرح
ميگــردد .آن عــده اشــخاصي کــه داراي ايــن
خصوصيــت عمــده هســتند د ر مقابــل نامــا
يمــات ،مشــکالت و دشــمنيها قــد خــم نکــرد
ه و تســليم نميشــوند ،تــرس و اضطــراب رابــه
خــود راه نــداده تحســين وآفريــن ديگــران را
نســبت بــه خــود جلــب ميکننــد و همــه را
بــه بزرگــواري خــود معتــرف مينماينــد کــه
هميــن امــر زمينــه ســاز عــزت وســر بلنــدي
آنهــا گرديــده و در قلــب وديــده مــردم مــکان
ميگيرنــد کــه ايــن ويژگــي بــراي رهبــري الزم
اســت.
 -7شــهرت نيــک :ديگــر از عواملــي کــه
موجــب قــدرت شــخصي رهبــران ميگــردد نيــک
نامــي وســابقه خــوب آنــان اســت وآنانــي کــه بــر
ايــن صفــت نيــک متصــف انــد ،نــزد ديگــران از
محبوبيــت و جايــگاه خــاص برخــوردارد هســتند،
و يــک رهبــر کــه هدايــت گــري يــک مجموعــه
يــا يــگ گــروه اســت بايــد ايــن خصوصيــت را
داشــته باشــد و هيــچ گونــه حرکــت و يــا عملــي
از وي ســر نــزده باشــد کــه دامــن وي را لکــه
دار ســاخته باشــد ،هرچنــد کــه انســان خالــي از
خطــا و اشــتباه نبــوده و نميتوانــد باشــد ،بــا
آنهــم بــراي رهبــري الزم اســت کــه نســبت بــه
ديگــران ا زايــن نقيصــه مبــرا بــا شــد.
 -8پشــتکار :ويژگــي وصفــت ارزشــمندي
ديگــري کــه موجــب نفــوذ رهبــران در پيــروان
شــان ميشــود «پشــتکار» اســت ،فــراوان انــد
انســانهاي کــه کار هــاي بســيار مهــم را بــا
اشــتياق شــروع ميکننــد امــا پــس از مدتــي،
گرمــي و شــادابي خــود را از دســت ميدهنــد
وکار را ناقــص و در نيمــه راه رهــا ميکننــد؛
اينــان غالبـاً کاري را بــه ثمــر نميرســانند و همــه
کار هــا ر ا ناتمــام و ناقــص ميگذارند،کــه تــداوم
ايــن رونــد در را ه مديــران ســد بــزرگ ايجــاد
کــرده وآنــان را بــه ســر در گمــي و عــدم مؤفقيت
دچــار ميســازد .بطــور کلــي بايــد دانســت کــه
چــون انســانها از تکــرار و يــک نواختي،کســل
شــده و دچــار پژمردگــي ميشــوند ،حرکتهــاي
جديــد و تــازه بــه آنــان نشــاط ميبخشــد و رح
افســرده آنــان را شــاداب ميکنــد ،ايــن مســئله
موجــب اميــدواري ودلگرمــي آنهــا درمحيــط
کار ميگــردد وصميمــت ودوســتي را بيــن اعضــا
گســترش ميدهــد و بــه ســخنان و دســتورات
رهبــر مبتکــر نفــوذ بيشــتر ميدهــد.
ب :ازنظــر مکاتــب غربــي :دانشــمندان و متفکران
غيــر اســامي هــم بــراي رهبــري خصوصيــات را
بــر شــمرده انــد کــه بــه زعــم آنهــا ،رهبــر زمــان
قــدرت شــخصي برتــر و اثــر بخشــي بهتــر را پيــدا
ميکنــد کــه ،ايــن ويژگيهــا در شــخصيت او
موجــود باشــد واال رهبــري ،يــک رهبــر مؤفــق
ومؤثــر نخواهــد بــود .در ذيــل نکتــه نظــر هــاي
آنــان را بطــوري بســيار مختصــر مالحظــه نمــوده
و ســپس مــواردي را کــه در ديدگاهــاي هــردو
بينــش وجــه اشــتراک دارنــد بــر مــي شــماريم.
-1خصوصيــا ت ظاهــري :از نــگاه ايــن طــرز
تفکــر ،ظواهــر فزيکــي ماننــد قــد ،ســيما ،حرکات
دســت و ديگــر ســجاياي کــه مربــوط بــه قيافــه و
هيــکل انســان ميشــود ،دراثــر بخشــي رهبــري
تاثيــر بــه ســزا داشــته و نميتــوان آن را ناديــده
گرفــت.
-2تحصيــات و تجربيــات :يکــي ديگــر
از ويژگيهــاي مديريــت اثــر بخــش ،درجــه
تحصيــل و تجربــه ميباشــد کــه رهبــر از آن
برخــور داربــوده و بــا اســتفاده از آن وظيفــه
خويــش را بــه پيــش ميبــرد کــه در غيــر آن
موفقيــت بــراي رهبــر ناممکــن بــوده و هميشــه
دچــار مشــکالت و ســردرگمي ميباشــد و رهبــر
بايــد از ايــن خصوصيــا ت ويــژه بهرمنــد بــوده و
زيــر دســتان را در روشــنايي آن خوبتــر هدايــت
نمایــد.
 -3هــوش :معمــوال ً رهبــران بــا هــوش تــر از
مرئوســان ميباشــند ،چــون کار وفعاليــت آنهــا
هميشــه تجزيــه وتحليــل و بررســي بــوده کــه
ايجــاب هوشــمندي و در ک بهتــر را ميکنــد ،و
در نتيجــه اثــر بخشــي رهبــر را برازنــده ســاخته
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و مــورد توجــه و احتــرا م گــروه يــا زيــر دســتان
قــرار ميگيــرد .از ايــن خصيصــه رهبــري همــا
ننــد ويژگــي شــماره دوم در منابــع اســامي هــم
تذکــر رفتــه اســت.
 -4شــخصيت :بــه بــاور ايــن انديشــمندان،
رهبــر بايــد شــخصيت تاثيــر گــذار و برونگــرا
و جــذاب باشــد ،تــا پيــروان بــه مجــرد رو بــرو
شــدن بــه آن مجــذوب وتحــت الشــعاع او قــرار
گرفتــه وظاهــر ا ً اثــر گــذاري و قــدرت شــخصي
اور ا بپذيرنــد.
-5خصوصيــات شــغلي :يــک ديگــر از
مميــزات رهبــري کــه او را در مقــام موفقيــت
قــرار ميدهــد ،پشــتکار ،ســعي و تــاش
وابــداع و ابتــکار اســت کــه هــر رهبــر بايــد ايــن
ويژگيهــا را دارا باشــد.
 -6خصوصيــات اجتماعــي :در نهايــت بــه
عقيــده ايــن مکتــب ،آنچــه کــه رهبــر را بــه
قلههــاي پيــرزي مينشــاند ،مراتــب ومواقــف
اجتماعــي و سياســي وي اســت کــه بــا اســتفاده
از ايــن جايــگاه بــه زيــر دســتان نفــوذ کــرده و در
جهــت نيــل بــه اهــداف ،هرچــه قــوي تــر و مؤثــر
تــرگام بــر مــيدارد .امــا آنچــه کــه در هــر دو
منبــع يــا طــرز ديــد مختلــف بــاآن اشــاره شــده
اســت قــرار ذيــل ميباشــد:
برتــري بهــره هوشــي رهبــر نســبت بــه زيــر
دســتان.
برتري ظرفيت پذيرش موفقيت و شکســت.
داشــتن يــک نــوع نيــروي درونــي بــراي انگيــزه
کار.
توانــاي بــر قــراري ارتبــاط بــا زيــر دســتان و
بــاال دســتان.
از بیــان مقالــه چنيــن نتیجــه گرفتــه میشــود،
رهبــري بــه عنــوان يــک اصــل ضــروري در
حيــات اجتماعــي انســانها مطــرح بــوده کــه
از بــدو ايجــاد تأسيســات اجتماعــي بــه شــکل
ابتدايــي خــود عــرض انــدام نمــوده وگام بــه گام
نقــش خويــش را در اجتماعــات بشــري برازنــده
ترســاخته اســت ،تــا آنجاکــه ســعادت و بقــاي
افــرادي انســاني در گــرو رهبــري ســالم نهفتــه
اســت و هميشــه در رونــد پرفــراز و نيشــب
زندگانــي ابنــاي بشــر ،رهبــران صــدر نشــينان
جــدول کاميابيهــا و ناکاميهــا بــه حســاب
ميآينــد.
هميــن فراينــد رهبــري بــوده اســت ،که هميشــه
افــکار و انديشـههاي بکــر متفکريــن را بــه خــود
معطــوف داشــته تــا از آن بگوينــد وپيرامــون آن
ابــراز نظــر نماينــد ،و در خصــوص تفهيــم واژه
پــر معنــي رهبــري بــه ديگــران از تمــام جهــات
و بــا جزئيــات و ملزومــات آن ســعي بليــغ ورزنــد،
کــه حقيقتــا ً دانشــمندان و اهــل علــم ،خدمــت
بزرگــي را در جهــت معرفــي رهبــري ،شــيوه
هــاي آن ،نقــش و وظايــف رهبــري و ضــرورت آن
در حيــات اجتماعــي انســانها انجــام داده انــد
کــه هنــوز هــم ادامــه دارد.
آنچــه کــه در همــه حــاالت و موقعيتهــا،
فراينــد رهبــري را بــه چالــش ميکشــد و فــرا
راهای رهبــري موانــع ايجــاد ميکنــد ،افــراد
وگــروه هــا و رفتــار شــان اســت کــه شــخص
رهبــري آنهــا را بــه عهــده دار .رفتــار مــردم در
وقــت کار و فعاليــت اتفاقــي نبــوده ،بلکــه علــل
و انگيــزه وجــود دارد کــه يــک گــروه و يــا يــک
فــرد را بــه حرکــت وا م ـيدارد .نگــرش ،رفتــار،
کــردار ،توانايــي و اســتعداد ،ســليقه وخواســت و
نيــاز آنهــا متفــاوت اســت .و ضمنــا ً اختالفــات
فــردي وگروهــي در ميــان پيــروان ،اکثــر اوقــات
باعــث اتــاف فرصتهــاي اصلــي وظيفــوي و
مســؤليت مديــران و رهبــران ميگــردد.
منابع:
 -1قرآن کریم.
 -2شــریعتمدار ،مهــدی ،اصــول و مبانــی
مدیریــت ،چــاپ ،اول( ،تهــران – ایــران ،ســال
 )1385نشــر ،کوهســار.
 -3رضائیــان ،علــی ،اصــول مدیــرت ،چــاپ
هفدهــم ( ،تهــران – ایــران ،ســال  )1384نشــر،
ســمت.
 -4نبــوی ،محمــد حســن ،مدیریــت اســامی،
چــاپ هفتــم ،نشــر ،دفتــر تبلیغــات اســامی،
ســال.1382 ،
 -5نایــه ،مهــدی ،نگاهــی بــه مدیریــت اســامی،
چــاپ ،اول ،تهــران -ایــران ،نشــر ،انســتیوت ابــز
ایــران ،ســال .1382
 -6الــوود ،چایمــن ،مدیریــت ،ترجمــه :بهــزاد
رمضانــی ،چــاپ اول ،تهــران -ایــران ،نشــر،
دایــره ،ســال 1381

سال چهارده هم

تاریخچه...

-3رفتار انسانی بازندانیان :هامن گونه که قبالً نیز
اشاره شد ،علی رغم سوء استفاده های فراوانی که در
طول تاریخ از موضوع زندان شده این مسأله ازدیدگاه
اجتامعی و انسانی برای مبارزه با جرایم و جنایات و
تربیت نفوس یک امر رضوری است ،ولی با حدود و
رشایط معین و حساب شده.
یکی از رشایط آن ،این است که مسائل انسانی در
مورد زندانیان به کار گرفته شود ،و با آنها به عنوان
یک انسان معامله گردد ،تضییقات ظاملانه در باره آنها
عمل نشود کسی به گناه دیگری زندانی نگردد ،هیچ
کس بیش از استحقاقش حتی یک ساعت در زندان مناند،
و متام برنامهها در مسیر تعلیم و تربیت زندانی صورت
گیرد و به تعبیر دیگر زندان ،یک مرکز مجرم پرور ،یا
کانون انتقام جویی نیست ،بلکه یک کالس تربیتی است،
و ویژهگیهای خاص خود را باید داشته باشد .از داستان
حرضت یوسف (ع) و دوران زندانی شدن او در مرص ،به
خوبی استفاده میشود که این زندانها به قدری ظاملانه
بوده که گاه زندانی برای همیشه در زندان فراموش
میشد و تنها یک تصادف ،یا حادثه غیر منتظره ممکن
بود ظاملان را به فکر زندانیان مظلوم بیندازد و اگر این
حادثه اتفاق منیافتاد ،چه بسا تا آخر عمر در زندان
میماند ،هامن گونه که اگر یوسف(ع) علم تعبیر خواب
را نداشت و فرعون مرص خواب معروف خود را منیدید
و برای تعبیر آن دست به دامن یوسف از طریق یک
زندانی آزاد شده منیزد ،شاید تا آخر عمرش در زندان
مرص میماند ،در حالی که مرتکب هیچ گناهی نشده
بود ،تنها گناهش پاکی و تقوا و تسلیم نشدن در برابر
تقاضای هوس آلود همرس عزیز مرص( زلیخا) بود.=-
درست است که یوسف خودش یک زندانی بود ،ولی کار
او نشان میدهد که اگر در رأس حکومت هم باشد به
طریق اولی تالش میکند ،زندان مبدل به کانون تعلیم و
تربیت الهی شود و از فرصتی که زندانیان در آن محیط
برای باز سازی خویش و مرور بر زندگانی پیشین و
تجدید نظر در افکار و برنامه های نادرست به دست
آورده اند ،حداکرث استفاده بشود.
بسیار دیده شده که افراد رشور و آلوده اگر هم نشین
خوبی در زندان پیدا کنند به رسعت اصالح میشوند،
زیرا در بیرون زندان مجال اندیشیدن و تجدید نظر
در گذشته برای خود باقی نگذارده اند ،لذا زندان برای
آنها یک توفیق اجباری است .در روایات اسالمی درباره
حقوق زندانیان و دادن مرخصی به آنان برای رشکت
در مناز جمعه و مالقات بستگان و دوستان مطالب قابل
مالحظهای دیده میشود .از حدیث دیگری استفاده
میشود که حرضت علی (ع) هرجمعه رسی به زندان
میزد ،آنهایی که در انتظار اقامه حد بود اجرای حد
برآنها میکرد ( .و آزاد میکرد) و کسی را که حد بر او
نبود آزاد میساخت.
 -1هنگامی که عبدالرحامن بن ملجم قاتل علی(ع) را
گرفتند و به زندان افکندند ،امام در باره مدارا کردن
با او توصیه فرمود از جمله به فرزندان خویش فرمود
سیرابش کنید ،و به طرز شایستهای او را در اسارت خود
نگهدارید .معروف این است که در هنگامی که امام فرق
مبارکش شکافته و در بسرت افتاده بود ،گاه بیهوش میشد
و گاه به بهوش میآمد امام حسن کاسهای از شیر به
دست آن حرضت داد ،حرضت گرفت اندکی نوشید و
فرمود بقیه را به ابن ملجم ( زندانی خود) بدهید.
 -2مرحوم شیخ طوسی از علامی مذهب جعفری در
کتاب خالف میگوید( :هرگاه کسی بچه صغیر را بگیرد و
ظاملانه حبس کند و دیوار بر او بیافتد ،یا حیوان درندهای
او را به قتل رساند ،یا مار و یا عقربی او را بگزد و
مبیرد ،زندانی کننده ضامن خون اوست) ،بعد میفرماید:
(دلیلنا اجامع الفرقه و اخبارهم) .دلیل ما براین مطلب
اتفاق متام علامی امامیه و روایات آنها است.
-3مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط ،از بعضی
از فقها نقل میکند که اگر کسی را در اطاقی زندنی
منایند و در آن اطاق را ببندند و بر اثر کمبود هوا مبیرد،
شخصی زندانی کننده ضامن دیه او خواهد بود.
 -4بسیاری از فقها در بحث آداب قاضی نوشته اند ،که
قاضی وارد شهری میشود ،باید در همه شهر اعالن کنند
که قاضی در فالن روز به کار زندانیان رسیدگی میکند
هرکس زندانی دارد در آن روز حارض شود ،و هنگامی
که طرف دعوای زندانی حارض شد ،نام زندانیان را یکی
بعد از دیگری میخواند و از علت زندانی شدن او
سوال میکند ،سپس از طرف دعوای او پرسش میمناید،
اگر دلیل قانع کنندهای بر حبس او بود ،او را به زندان
باز میگرداند و اگر مدعی نداشت نام را آشکار اعالم
میکند ،تا اگر کسی مدعی اوست به محرض قاضی بیاید
و طرح دعواکند ،در غیر این صورت او را آزاد میسازد.
در عرص عباسیان که از خفقان بارترین و ظاملانهترین
دورانهای تاریخ اسالم بود ،و یکی از سندهای زنده آن
گسرتش فوق العاده زندانها ،فشار بر زندانیان و گرفنت
افراد بیگناه به بهانه های واهی و شکنجههای قرون
وسطایی بود ،اخبار وحشتناک این زندانها علی رغم
سانسور شدیدی که در آن عرص حاکم بود ،تدریجاً به
خارج نفوذ کرد و باعث آن شد که صدای مردم از هر
سو بلند شود ،مخصوصاً به علامی وقت فشار آوردند ،که
برای این وضع نا بسامان فکری بکنند ،از جمله کارهای
مثبتی که در این رابطه انجام گرفت ،طرح ابو یوسف
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رونــد محاکمه...

فقیه معروف اهل سنت که شاگرد معروف ابوحنیفه(ره) -1رعایت اصل تساوی حقوق اتباع:
بود ،هارون الرشید خلیفه عباسی برای بسنت دهان مردم
به ابویوسف پیشنهاد کرد ،طرحی در بارهی چگونگی
رفتار بازندانیان از نظر اسالم و فقه اسالمی بنویسد و
مخصوصا در سئوال هارون این موضوع قید شده بودکه
در مورد افراد خالفکار و رشور و سارقین ،هنگامی که
دستگیری و زندانی میشود ،آیا الزم است برای آنها غذا
تهیه شود ،و اگر الزم است ،آیا باید از محل زکات باشد -2 ،رسیدگی عادالنه:
یا محل دیگر؟ و به طور کلی چگونه باید با آنها رفتار دومیــن هــدف اصــول محاکــات مدنــی تامیــن رســیدگی عادالنــه در
شود؟ بدیهی است هارون دلش برای زندانیان نسوخته محاکــم مــی باشــد تــا قضــات و شــعبات مربوطــه محاکــم بــا طرفیــن
بود ،فشار افکار عمومی او را مجبور ساخت ،ابو یوسف دعــوی اشــخاص ذیربــط آن رویــه مناســب و عادالنــه داشــته باشــند تــا
طرح مرشوح و گسرتدهای را در این باره تنظیم کرد و رویــه غیــر عادالنــه موجــب تحمیــل ظلــم و مشــقت بــر دیگــری نشــود
برای خلیفه فرستاد و با رصاحت آمیخته با شجاعت ،رســیدگی عادالنــه مــی توانــد شــامل مــوارد آتــی باشــد:
قسمتهای زیادی از دستور های اسالم را که توأم با الف -حق بر خورداری از محکمه مستقل و بی طرف:
انتقادهایی از وضع موجود بود ،برای او نوشت ،بیآنکه یکــی از بنیــادی تریــن حقــوق طرفیــن دعــاوی اعــم از مدنــی و جزایــی
دایرۀ سؤال و جواب را محدود به زندانیان دزد و رشور ایــن اســت کــه دعــاوی ایشــان از طــرف یــک محکمــه مســتقل و بــی
طــرف مــورد رســیدگی قـرار گیــرد .محکمــه بایــد از اوامــر افـراد متنفــذ
کند ،چه این که او به خوبی میدانست بیشرت زندانیان و زورمنــد دررابطــه بــه فیصلــه قضیــه مصــون باشــد و از یکــی از طرفیــن
عباسیان زندانیان سیاسی هستند.
دعــوی نیــز طرفــداری نکنــد مــاده دهــم اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر
زندان،
اداره
در
امر
اولین
 -4امنیت و نظم زندان:
در یــن مــورد رصاحــت دارد:
این
تأمین
ای
ر
ب
است،
زندانیان
جلوگیری از فرار
«هــر کــس در تعییــن حقــوق و تعهــدات خویــش و هــر گونــه اتهــام
منظور ،مسؤالن زندان باید کلیه اقدامات احتیاطی و جزایــی ای کــه بــه او وارد شــود بــا مســاوات کامــل حــق بــر خــورداری از
پیشبینیهای الزم را خصوصا در مورد کنرتول مکانها ،محاکمــه منصفانــه و علنــی را در محکمــه مســتقل و بــی طــرف دارد».
بسنت درها ،مراقب راهروها ،تعیین مسیر برای نوکریوالی عــاوه بــر ان در مــورد اصــل بــی طرفــی محاکــم بخــش الــف مــاده
شبانه تأمین روشنایی مورد لزوم آنها ،مبذول دارند .نزدهــم اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر اســامی چنیــن رصاحــت دارد»:
عالوه براینها ،اشیایی هم که در اختیار آنها گذاشته مــردم در برابــر رشع مســاوی هســتند  .در ایــن امــر حاکــم و محکــوم
میشود ،مخصوصا قسمتی از پوشاک ،گاهی به لحاظ نیــز بــا هــم برابرنــد ».قــوه قضاییــه رکــن مســتقل دولــت جمهــوری
امنیتی باید موقع شب از آنها گرفته شود ،ضمنا ورود اســامی افغانســتان مــی باشــد( .مــاده 116قانــون اساســی).
قابــل تذکــر اســت محکمــه ای مســتقل اســت کــه از تاثیــر ســایر قــوای
و خروج پول ،نامه ،یا هر شیء دیگر در زندان باید زیر حاکمــه و طرفیــن دعــوی یــا بــه عبارتــی دیگــر فشــار هــای داخلــی و
نظر و تحت کنرتول کامل مامورین انجام شود ،زندانیان خارجــی بــه دور بــوده و در ایــن رشایــط بــه قضیــه رســیدگی منایــد .در
باید غالبا ً مورد بازرسی قرار گیرند ،و در غیاب آنان اطاق رابطــه بــه بــی طرفــی بایــد گفــت کــه بـرای اصــل بــی طرفــی دو معیــار
و یا هر محل دیگری که از آن استفاده میکنند ،دقیقا ً وجــود دارد کــه بایــد رعایــت شــود:
تفتیش و بازرسی گردد.
-1معیار شخصی:
 انضباط در زندان :حفظ انضباط در زندان ،به موازات طبــق ایــن معیــار بایــد ایــن مســله ارزیابــی شــود کــه آیــا شــخص قاضــیتحول فلسفه مجازات ،چه از لحاظ هدف چه از نظر بــا یکــی از طرفیــن گرایــش و رابطــه ای دارد کــه او را بــه ســمت خــود
روش های آن دچار دگرگونیهایی گردیده است ،سابق بکشــاند (نســبت بــه طرفیــن دعــوی گرایــش نداشــته باشــد).
براین ،انضباط زندان در واقع عامل تقویت کننده -2معیار عینی :
مجازاتهای سالب آزادی بوده ،و بیشرت جنبه شکنجه ایــن معیــار کــه قاضــی در قضیــه متنــازع فیــه قبــا اظهــار نظــر نکــرده
و آزار بدنی ،یا تحمیالت روانی داشته است ،در حالی باشــد ،مثــا بــه حیــث شــاهد ،اهــل خــره ،ســارنوال و ( ...قبــا در عیــن
قضیــه بــه عنــوان کارمنــد مســلکی نهــاد هــای عدلــی و قضایــی ایفــای
که امروزه ،برقراری انضباط در زندان عاری از هرگونه وظیفــه نکــرده باشــد).
شنکجه و آزار ،باید عامل تربیت و پرورش شخصیت ب -محاکمه عادالنه:
زندانی باشد ،به همین جهت باید به گونهای اعامل شود ،محاکمــه عادالنــه یکــی از حقــوق طرفیــن دعــاوی در قضایــای مدنــی،
که زندانی آن را با طیب خاطر و رضا رغبت بپذیرد و به اســت و محاکمــه عادالنــه (جلســات قضایــی) مــی باشــد کــه مصادیــق
مقررات آن گردن نهد.
ان بــر اســاس آرا محاکــم حقــوق اروپایــی حقــوق بــر مــی باشــد کــه
این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ،به این عبــارت انــداز:
نحوه بیان شده است( :نظم و انضباط دقیق و کامل -1تعهــد محاکــم بــه بررســی موثــر جهــات ،اســتدالل هــا و پیشــنهاد
باید در زندان برقرار شود ،و لیکن از انجام هرگونه اجبار ادلــه طرفیــن.
و اعامل فشار ،که از جهت حفظ امنیت زندان حفظ  -2تعهد به اشتباه نکردن در بررسی جهات.
امینت زندان و تأمین حسن سازمان و تشکیالت زندگی  -3برابری سالح ها (برابری امکانات دفاعی).
اجتامعی زندانیان غیر رضوری باشد ،باید اجتناب شود) -4 .حــق بــر خــورداری از محاکمــه مبتنــی بــر اصــل تقابــل کــه متضمــن
آگاهــی طرفیــن از وجــود دعــوی و عنــارص ان و ادلــه جــاری در ان اســت
با توجه به آنچه تذکر داده شد ،چنین نتیجه پرفته و بــه انهــا اجــازه مــی دهــد پیرامــون موضوعــات دعــوی گفتگــو کننــد.
میشود ،هرگاه به تصویر کلی زندانها و تاریخ آن در  -5اصدار حکم در محکمه.
افغانستان نظر اتدازی شود ،حقیقتاً سیرطوالنی را در ج -علنی بودن محاکمه:
افغانستان منوده است .اما تاریخ گواه است در عدم علنــی بــودن یکــی از ویژگیهــای رســیدگی عادالنــه محســوب مــی گــردد
موجودیت سیستم عدالت جنایی شفاف ،مسلکی و و علنــی بــودن محاکمــه بــه دو معنــی تعبیــر مــی شــود:
مبتنی بر اصول محاکمه عادالنه ،اهدافی چون اصالح و اول اینکــه جریــان دعــوی و مباحثــات اصحــاب دعــوی اصــوال علنــی و
تربیه مجدد مجرمین و بهبود وضعیت کلی زندانها به غیــر رسی بــر گ ـزار شــود و هــر کــس بتوانــد در اطــاق جلســه قضایــی
حــارض شــود و از جریــان رســیدگی مطلــع گــردد.
صورت اولی منفی میباشد.
یکــی از اهــداف اساســی اصــول محاکــات مدنــی ایــن اســت تــا حقــوق
همــه شــهروندان بــه طــور مســاویانه در اجــراات نهادهــای عدلــی و
قضایــی رعایــت شــده و نبایــد طرفیــن قضیــه بــا رویــه هــای متفــاوت
مواجــه شــوند .بلکــه متــام شــهروندان بــه دیــده یکســان نگریســته
شــوند .قابــل یــاد آوری اســت کــه رعایــت اصــل تســاوی حقــوق اتبــاع،
یکــی از اصــول بنیادیــن محاکمــه عادالنــه مــی باشــد تــا مــردم نســبت
بــه بــی طرفــی و اســتقاللیت نهادهــای ذیربــط اعتــاد داشــته باشــند.

بعد از طی چند دهه جنگهای متواتر در سال
 1380هـ.ش ،فصل نوینی بر روی هموطنان ما باز
شد وحکومت جدید بوجود آمد که در این دوره به
زندان ،زندانیان و امور زندان توجه صورت گرفته و
در مرکز و والیات زندانها اعامر و باز سازی گردید
وجهت رسیدهگی به زندانیان قوانین از جمله قانون
رسیدهگی به تخلفات اطفال درسال  1383هـ.ش،
قانون محابس و توقیف خانهها و همچنان مقرره
تنظیم امور محابس و توقیف خانهها در سال1386
هـ.ش ،و قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال را در
سال  1387هـ.ش ،به اساس فرمان رئیس جمهور
وقت توشیح و نافذ گردید.
منابع ماخذ:
 -1نجفی ابرند آبادی و علی حسین ،راهکار های کاهش
جمعیت و کیفر زندان ،چاپ اول ( ،تهران :میزان .)1386
 -2میر غالم محمد غبار ،افغانستان در مسیر تاریخ ،ج
یک و دو ،کابل -افغانستان ،سال .1379

 -3نجیب الله ،امین ،حبس و قوانین در افغانستان
با مترکز روی سیر تاریخی محبس پلچرخی ،مجله
مطالعات حقوقی افغانستان ،شامره .242
 -4حسین ،لبو تر لبیان ،تاریخچه زندان ،چاپ اول،
سال  ،1363تهران ،نرش نو.
 -5پرویز ،صانعی ،حقوق جزای عمومی ،ج ،2.چاپ
هفتم ،پاییز  ،1376انتشارات گنج دانش.
 -6نارص ،مکارم شیرازی ،پیام قرآن ،سال  ،1387نرش،
میزان.
 -7آنسل ،مارک )1391( ،دفاع اجتامعی ،تر جمه
ی علی حسین نجفی ابرند آبادی و محمد آشوری،
چاپ چهارم ،تهران :انتشارات کتابخانه گنج دانش.

دوم اینکــه احکامــی کــه از طــرف محکمــه صــادر مــی شــود بایــد بــه
اختیــار عمــوم ق ـرار گیــرد تــا مــردم بتواننــد از نتیجــه کار محاکــم بــا
خــر شــده و بــه ارزیابــی اعتبــار و مرشوعیــت ان بپردازنــد .طبــق مــاده
 128قانــون اساســی و مــاده یــازده قانــون تشــکیل و صالحیــت قــوه
قضاییهــا جمهــوری اســامی افغانســتان جلســات قضایــی محاکــم طــور
عمــوم بــه شــکل علنــی دایــر مــی گــردد و افـراد عالقــه منــد مــی تواننــد
بــا رعایــت احــکام قانــون در ان اشـراک مناینــد و فقــط در مــواردی کــه
قانــون بــر ان ترصیــح منــوده اســت جلســات قضایــی بــه شــکل رسی
دایــر مــی گــردد.
د -رسیدگی دعاوی افراد در وقت معین و قانونی آن:
صــدو ر حکــم در مهلــت زمــان معقــول نیــز یکــی از رشایــط محاکمــه
عادالنــه اســت و امــروز یکــی از مشــکالت اساســی قــوه قضاییــه اطالــه
(طویــل )محاکمــه مــی باشــد کــه در ک و احســاس اج ـرای عدالــت را
در جامعــه بامشــکل مواجــه ســاخته اســت  .وقتــی در محکمــه اقامــه
دعــوی مــی کنــد انتظــار دارد کــه محکمــه بــدون تاخیــر تکلیــف کار
معیــن کــرده و حقــش را در ارسع اوقــات بــه او بدهــد.
ه -مدلل و مستند بودن احکام محاکم:
یعنــی محاکــم افغانســتان حیــن رســیدگی قضایــی بایــد احــکام قانــون را
رعایــت منــوده و بــا اســتناد بــه قانــون و دالیــل معقــول حکــم خویــش را
صــادر مناینــد عــاوه بــر ان قاضــی موظــف اســت تــا احــکام یــک قضیــه
را در قانــون کشــور مــورد بررســی و دقــت قـرار دهــد .در ایــن موضــوع
مــاده  13قانــون تشــکیل و صالحیــت قــوه قضاییــه جمهــوری اســامی
افغانســتان چنیــن رصاحــت دارد»:محاکــم در قضایــای مــورد رســیدگی
احــکام قانــون اساســی وســایر قوانیــن نافــذه را تطبیــق مــی مناینــد.
هــر گاه ب ـرای قضیــه از قضایــای مــورد رســیدگی در قانــون اساســی و
ســایر قوانیــن حکمــی موجــود نباشــد رســیدگی و اصــدار حکــم مطابــق
بــه احــکام منــدرج مــواد 130و  131قانــون اساســی صــورت مــی گیــرد».
و -حق مرافعه (استیناف)طلبی طرفین دعوی:
طرفیــن دعــوی در صورتیکــه بــه حکــم صــادره محاکــم قناعــت نداشــته
باشــند مــی تواننــد بـرای اســتیناف خواهــی بــه محاکــم فوقانــی مراجعــه
کننــد کــه خوشــبختانه نظــام قضایــی افغانســتان ایــن ارزش مهــم را
پذیرفتــه و مــواد358و  359دال بــر جایــگاه قانونــی و قضایــی مرافعــه
طلبــی اســت.
ز -رســیدگی بــا هزینــه معقــول:در اصــول محاکــات اعــم از مدنــی
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و جزایــی اصــل بــر کاهــش هزینــه هــای اقتصــادی اســت هزینــه
هــای محاکامتــی اعــم از هزینــه هــای اوراق ،اســناد و مــدارک هزینــه
محاکامتــی خــاص و هزینــه هــای رفــت و امــد وهزینــه هــای کــه بــه
واســطه اســتفاده از مزایــای یــک وکیــل و یــا مشــاور حقــوق بــه بــار مــی
ایــد .فــی الجملــه هزینــه هــای اقتصــادی نامیــده مــی شــوند و هزینــه
هــای ناشــی از اجـراات نادرســت و اشــتباه امیــز اعــم از مــادی و معنوی،
هزینــه هــای اشــتباهات درمحاکمــه نــام دارد  .بنــا بــر ایــن نظــام عدلــی
و قضایــی تشــکیالت و طــرز العمــل هــای قانونــی خویــش را طــوری
ایجــاد و تنظیــم منایــد کــه باعــث افزایــش هزینــه هــای محاکامتــی
نگــردد در غیــر ان دسرتســی بــه عدالــت ویــژه ثرومتنــدان خواهــد بــود.
تعییــن حــدود حقــوق ومکلفیــت هــای طرفیــن دعــوی ،اشــخاص و
نهادهــای ذیربــط:
از اهــداف دیگــر اصــول محاکــات مدنــی تعییــن حــدود حقــوق
ومکلفیــت هــای مدعــی ،مدعــی علیــه ،شــاهد ،اهــل خــره ،نهادهــای
عدلــی و قضایــی ،تشــکیل مــی دهــد تــا رویــه رســیدگی بــه طــور
درســت صــورت گیــرد ایــن اصــول محاکــات مدنــی اســت کــه رشایــط
مدعــی ،مدعــی علیــه ،شــهود ،اهــل خــره را بیــان و مشــخص منــوده
اســت.و همچنیــن صالحیــت هــای ریاســت حقــوق ،ریاســت قضایــای
دولــت  ،محاکــم ابتداییــه ،اســتیناف و ســره محکمــه را در رابطــه بــه
رســیدگی قضایــای مدنــی بیــان مــی دارد.

اهمیت و فایده اصول محاکامت مدنی:

فایــده و اهمیــت اصــول محاکــات مدنــی ایــن اســت کــه مــردم بــا
تنظیــم منــودن اقامــه دعــوی و تقدیــم ادلــه اثباتیــه دعــوی و چگونگــی
مراجعــه بــه محاکــم ســه گانــه ب ـرای خواســن حــق و دفــاع از دعــوا
در مــورد صالحیــت محاکــم و صالحیــت کارمنــدان ریاســت حقــوق و ...
مــوارد را مــی داننــد کــه بـرای احقــاق حــق خویــش و فصــل خصومــت
چــه کارهایــی را بایــد انجــام دهــد.

موضوع اصول محاکامت مدنی:

اصول محاکامت مدنی حاوی موضوعات ذیل می باشد:
-1تشکیل ،وظایف و صالحیتهای نهادهای عدلی و قضایی.:
اصــول محاکــات مدنــی تشــکیالت ،وظایــف و صالحیــت هــای نهــاد
هــای عدلــی و قضایــی ذیربــط چــون ریاســت حقــوق و ریاســت
قضایــای دولــت وزارت عدلیــه ،محاکــم ابتداییــه ،محاکــم اســتیناف و
ســره محکمــه رابیــان مــی منایــد قابــل تذکــر اســت کــه ایــن بخــش
شــامل دو مســئله مهــم مــی شــود:
الف-وظایف و صالحیتهای ادارات عدلی و قضایی ذیربط.
ب-تشــکیل و مقــررات ذاتــی کارمنــدان نهادهــای عدلــی و قضایــی بــا
در نظــر داشــت درجــه و ترفیــع آنهــا.

 -2طرز رسیدگی به دعوی:

موضــوع دیگــر اصــول محاکــات مدنــی ،چگونگــی رســیدگی بــه دعــوای
اســت کــه شــامل مســایلی چــون تقدیــم در خواســت ،اقامــه دعــوا ،ابالغ،
اصــدار حکــم ،قـرار ،ارجــاع عریضــه از حقــوق بــه محکمــه ،اطــاع دهــی
بــه ریاســت قضایــای دولــت ،اســتیناف خواهــی ،فرجــام خواهــی و
تجدیــد نظــر مــی شــود.

 -3ادله اثبات دعوی:

ایــن اصــول محاکــات مدنــی اســت کــه دالیــل اثبــات کننــده حقــوق و
تعهــدات اشــخاص را تعییــن مــی منایــد و مــی گویــد کــه تحــت کــدام
رشایطــی کــدام یــک دارای اعتبــار و کــدام یــک فاقــد اعتبــار اســت.
در قســمت معرفــی ارگانهــای عدلــی و قضایــی کــه در راســتای قضایــای
مدنــی فعالیــت مــی منایــد بایــد گفــت کــه وزارت عدلیــه (ریاســت
حقــوق و ریاســت قضایــای دولــت ) و محاکــم مــی باشــد ذیــا بــه
وظایــف وزارت عدلیــه و محاکــم اشــاره مــی مناییــم:

وزارت عدلیه:

وزارت عدلیــه یکــی از وزارتهــای مهــم دولــت جمهــوری اســامی
افغانســتان اســت کــه نقــش ســازنده در قضایــای حقوقــی دارد .از
مجمــوع ریاســت هــای ایــن وزارت فقــط ریاســت هــای عمومــی
حقــوق و قضایــای دولــت اســت کــه قضایــای حقوقــی را قبــل از رفــن
بــه محکمــه مــورد رســیدگی قــرار مــی دهــد و زمینــه را بــرای حــل
وفصــل اختالفــات حقوقــی قبــل از ورود بــه محکمــه میــر مــی ســازد.
در صورتیکــه منازعــات حقوقــی میــان شــهروندان وجــود داشــته باشــد
مثــل دعــوی زمیــن ،قــرض ،نفقــه ،اجــاره ،مهریــه ،و ســایر مــوارد
دیگــر ،شــخص عــارض ب ـرای گرفــن حــق خویــش در مرحلــه اول بایــد
بــه ریاســت عمومــی حقــوق وزارت عدلیــه مراجعــه مناینــد .قابــل یــاد
آوری اســت کــه متاســفانه تعــداد زیــادی از شــهروندان کشــور بــرای
گرفــن قــرض ،مهــر ،نفقــه ،زمیــن و ســایر حقــوق مدنــی خویــش بــه
حــوزه پولیــس و یــا هــم ســارنوالی مراجعــه مــی مناینــد .در ایــن صــورت
اجـراات پولیــس و ســارنوالی در مســایل حقــوق مدنــی غیــر قانونــی مــی
باشــد .بخاطریکــه قانــون طــرز تحصیــل حقــوق ،تطبیــق ایــن قانــون را
بــه عهــده ریاســت عمومــی حقــوق وزارت عدلیــه در مرکــز و آمریــت
هــای حقــوق در ریاســت هــای عدلیــه والیــات گذاشــته اســت .قانــون
طــرز تحصیــل حقــوق یکــی از قوانیــن نافــذه کشــور مــی باشــد کــه
روش گرفــن حقــوق شــهروندان در قضایــای مدنــی را بیــان مــی منایــد
کــه از چــه طریــق میتواننــد بــه حــق خویــش برســند.
عــاوه بــر آن اگــر منازعــات حقوقــی میــان اشــخاص حکمــی یــا میــان
اشــخاص حقیقــی و حکمــی باشــد ،در ایــن صــورت ب ـرای مرحلــه اول
ایــن نــوع منازعــات در ریاســت عمومــی حقــوق مــورد رســیدگی ق ـرار
مــی گیــرد.

فقــره یــک مــاده هفتــم قانــون طــرز تحصیــل حقــوق در مــورد
چنیــن رصاحــت دارد )1( »:رســیدگی عرایــض حقوقــی از صالحیــت
ادارات حقــوق وزارت عدلیــه مــی باشــد ».در حقیقــت تطبیــق
قانــون طــرز تحصیــل حقــوق در مرکــز و والیــات از طریــق
شــعبات مربوطــه حقــوق وزارت عدلیــه صــورت مــی گیــرد .از
جانــب دیگــر مــاده هشــتم ایــن قانــون چنیــن رصاحــت دارد ()1
شــخص حقیقــی یــا حکمــی مــی توانــد عرایــض حقوقــی خــود را
بــه ادارات حقــوق وزارت عدلیــه یــا مســتقام بــه محکمــه ارایــه
منایــد.
( )2ادارات دولتــی بــه اســتثنای محاکــم مکلــف انــد عرایــض
حقوقــی را کــه غــرض رســیدگی بــه آنهــا ارایــه مــی
می گردد به اداره حقوق وزارت عدلیه احاله منایند.
مــواد قانونــی فــوق نشــان دهنــده ایــن اســت کــه متــام عرایــض
حقوقــی بایــد بــه شــعبات مربوطــه حقــوق وزارت عدلیــه در
مرکــز و والیــات و یــا محاکــم تقدیــم گــردد .در صورتیکــه یــک
شــخص عریضــه حقوقــی خــود را بــه یــک اداره دیگــر تقدیــم کنــد
ان اداره مکلــف اســت کــه آن عریضــه را بــه ادارات حقــوق ارســال
مناینــد .امــا محاکــم ایــن مکلفیــت را ندارنــد.
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ـوول بخش نظارت و ارزیابی صندوق وجهی حمایت از نظم و حاکمیت قانون در افغانستان
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تتبع ونگارش:فروزان «عزیزی»

تفــاوت بيــن رئيــس و رهبــر :چنانچــه گفتــه شــد
رهبــر تربيــت ميکنــد ،ميآموزانــد ،روشــنگري
ميکنــد ،متقاعــد ميســازد ،ترغيــب ميکنــد،
خالصــه هــر عمــل و هــر چيزيکــه بــه ديگــران کمــک
کنــد تــا کار شــان را در حــد تــوان و حتــي بعضــي
اوقــات بيــش از ظرفيــت شــان بــه انجــام برســانند.
رهبــر ان اهــداف و مراحــل الزم بــراي دســتيابي بــه
اهــداف را توضيــح ميدهنــد .رهبــران مؤثــر فقــط
ســخن نميگوينــد ،آنهــا راه و روش را نشــان
ميدهنــد و در کنــار خــط ايســتاده ،گويــا بــه بــازي
کنــان اجــازه بــازي ميدهنــد.
امــا رئيــس ،صحبــت ميکنــد ،کنتــرول ميکنــد،
بــه دنبــال خطــاکار اســت ،ايــراد ميگيــرد  ،بعــدا ً
قضــاوت ميکنــد ،اعتبــار ميگيــرد ،نقــاط ضعــف
را بــه رخ ميکشــد ،وابســتگي را تقويــت ميکنــد،
بــه تنبيــه و شکســتها ميکوشــد ،در جمــع
ســر زنــش ميکنــد ،اگــر مجبــور شــود بــه طــور
خصوصــي تمجيــد ميکنــد .رؤســا خواهــان تبعيــت
و فرمــان بــرداري هســتند ،رهبــران تعهــد و مســؤليت
را گســترش ميدهنــد  .بايــد دانســت کــه احســاس
تعهــد درکار منــدان موجــود اســت کــه نقطــه نظــرات
رهبــر را در جهــت کســب موفقيــت بــاور دارنــد و
ايــن در انگيــزش افــراد بــراي عملکــرد درســطح بــاال
ســهم بزرگــي دارد.
رهبــر بــودن وال اســت ،امــا رهبــر مؤثــر ،چــون زمــان
و انــرژي کمتــر نســبت بــه رياســت مصــرف ميکنــد
و بــه بهــره وري و اصــول درســت مــي افزايــد .ايــن
تفــاوت را درمقايســه اي کارکنــان يــک رئيــس و
رهبــر تصــور کنيــد .کارکنــان رئيــس تــا زمانيکــه
تحــت نظــارت هســتند فعاليــت ميکننــد ،آنــان
آنچــه را کــه ضــرور اســت از آن دور باشــند ماننــد
ســر زنــش ،کســر حقــوق( معــاش) تعليــق ،تنزيــل،
اخــراج و ...وآنچــه را کــه بايــد از آن بهــره بگيرنــد
ماننــد تمجيــد ،افزايــش حقوق،ترفيــع وغيــره انجــام
ميدهنــد.
کارکنــان تحــت تاثيــر اطاعــت ،بــا انــدک تريــن
رنجــش منتظــر فرصــت هســتند تــا اســتفاده
جــوي ،خــراب کاري و در نهايــت تضعيــف بنيــاد
ســازمان و رئيــس را فراهــم کننــد .چــون وقتــي
کــه طالــب اطاعــت محــض باشــيم چيــزي ديگــري
غيــر از اطاعــت گيــر مــا نميآيــد .اطاعــت تعالــي
را بــه ارمغــان نمــي آورد ،در بهتريــن موقعيــت،
نتيجــه متوســط و در بــد تريــن شــرايط نتيجــه بــد
خواهــد داشــت .امــا برعکــس رهبــران زيــر دســتان
مطيــع نميخواهنــد ،بلکــه همــکاران متعهــد و ســر
ســپرده را ضــرورت دارنــد کــه منافــع ســازمان را
فــداي منافــع فــردي نســازند و در حضــور وغيابــت
مقــام مافــوق بــه خوبــي و باجديــت کار کننــد چــون
ايــن انگيــزه بــه آنــان داده شــده اســت کــه بــا رهبــر
کار ميکننــد نــه بــراي رهبــر ،چــون موضــوع تعهــد
مطــرح اســت نــه اطاعــت بيچــون و چــراي از
رهبــر .درميــان تفاوتهــا يکــه وجــود دارد بــه نظــر
م ـير ســد کــه زنــان شــيوه دموکراتيــک رهبــري را
ترجيــح ميدهنــد ،د رحاليکــه مردهــا عالقمنــد
روش آمرانــه ميباشــند .زنهــا مشــارکت را تشــويق
ميکننــد ،اطالعــات و قــدرت را باديگــران درميــان
ميگذارنــد و ميکوشــند تــا ارزش پيــروان خويــش
را تقويــت نماينــد ،آنهــا ازموقــف خويــش ،تخصــص
خــو ،برخــورد هــا ،ارتباطــات و مهارتهــاي ميــان
مــردم بــراي نفــوذ برديگــران اســتفاده ميکننــد.
از طــرف ديگــر مــرد هــا ،بــه احتمالــي قــوي از
روش هدايــت بخشــي ،فرماندهــي وکنتــرول بهــر ه
ميگيرنــد .آنهــا بــه اقتــدار رســمي ســمت خــود
بــه عنــوان پايــگاه بــراي نفــوذ متکــي هســتند .بــه
هــر حــال بهتريــن مديــران و رهبــران کســاني اندکــه
گــوش ميکننــد ،تشــويق ميکننــد و از افــراد خــود
حمايــت مينماينــد ،بــه نظــر ميرســد کــه بســياري
از زنهــا ايــن گونــه کار هــا را بهتــر از مــرد هــا انجــام
ميدهنــد .بــه عنــوان يــک مثــال مخصــوص اســتفاده
از تيمهــاي چنــد کاره د رســازمانها بديــن معنــي

اســت کــه مديــران اثــر بخــش بايــد مذاکــره
کننــدگان قــوي و ماهــر شــوند .روشهــاي
رهبــري مــورد اســتفاده زنهــا ،معمــوالً آنهــا را
مذاکــره کننــد گان بهتــر بــار مــيآورد ،همــان
طورکــه کمتــر از مــرد هــا بــر ،بــردو باخــت و
رقابــت تکيــه ميکننــد .آنهــا مذاکــرات را
نوعــي رابطــه مســتمر تلقــي ميکننــد ،ســعي
بليــغ دارنــد کــه طــرف ديگــر را د رنظــر خــود و
ديگــران برنــده و مؤفــق ســازند.

گزارشگر :بشیراحمد عزیزی

پنجشــنبه-مورخ 1399 /3 /1دکرتعبدالبصیر
انــور ،وزیــر عدلیــه کشــور و کــوان پــاد
ســودهی-همکت ،مســوول بخــش نظــارت و
ارزیابــی صنــدوق وجهــی حامیــت از نظــم و
حاکمیــت در افغانســتان ( )LOTFAکــه یکی
از برنامــه انکشــافی ســازمان ملــل متحــد
( )UNDPاســت ،دربــاره همکاریهــای
عدلــی و قضایــی گفتگــو کردنــد.

ایــن گفتگــو امــروز پنجشــنبه ،اول
جــوزا بهصــورت آنالیــن انجــام شــد
و در آن دربــارۀ چگونگــی همــکاری
وزارت عدلیــه بــا ایــن صنــدوق مبنــی بــر
راهانــدازی رسوی و تحقیقــی مربــوط بــه
قسمت دوم

تعریف طالق:

طــاق در لغــت بــه معنــای گشــودن گــره و رهــا
کــردن اســت  .طــاق جــدا شــدن زن از مــرد ،رهــا
شــدن زن از قیــد نــکاح طبــق رشیعــت مقــدس
اســامی مــی باشــد.
در کتــب لغــت بــرای وآژه طــاق معانــی
متعــددی ذکــر گردیــده اســت ماننــد رهایــی،
آزادکــردن ،تــرک کــردن  ،واگذاشــن گفتــه شــده
اســت.در اصطــاح رشعــی طــاق عبــارت اســت
از ازالــه قیــد نــکاح بــه صیغــه مخصوصــه یعنــی
طــاق زایــل منــوده قیــد و پیونــد نــکاح اســت بــا
صیغــه مخصــوص  .ذکــر کلمــه صیغــه مخصوصــه
بـرای جــدا شــدن طــاق از فســخ مــی باشــد زیـرا
فســخ صیغــه مخصــوص را منــی طلبــد.
تعریف طالق در قانون مدنی:
مــاده  135قانــون مدنــی طــاق را چنیــن تعریــف
منــوده اســت:
«( )1طــاق عبــارت از انحــال رابطــه زوجیــت
صحیحــه در حــال یــا آینــده  ،بیــن زوج و زوجــه،
بــه الفاظیکــه وقــوع طــاق رصاحت ـاً از آن افــاده
شــده بتوانــد.
()2طــاق از جانــب زوج یــا محکمــه بــا صالحیــت
بدرخواســت زوجــه مطابــق بــه احــکام ایــن
قانــون صــادر مــی گــردد».
طــاق و انحــال زوجیــت کــه مبیــن انقطــاع و از
میــان رفــن رابطــه زناشــویی مــی باشــد در فقــه
اســامی چنیــن تعریــف شــده اســت »:طــاق
عبــارت اســت از زایــل کــردن قیــد ازدواج بــا لفــظ

مخاطبــان بخــش عدلــی و قضایــی وادامــه
همکاریهــا دربخشهــای مختلــف،
گفتگــو شــد.
آقــای کــوان گفــت کــه صنــدوق وجهــی
حامیــت از نظــم و حاکمیــت در
افغانســتان میخواهــد دو رسوی را
دربــاره حاکمیــت قانــون در ســطح کشــور
و فعالیتهــای ارتباطــی وزارت امــور
داخلــه و نهادهــای عدلــی و قضایــی و
مؤثریــت آن بــاالی مخاطبــان ،راه انــدازی
منایــد.
وزیــر عدلیــه کشــور بــا اســتقبال از انجــام
چنیــن تحقیــق گفــت کــه انتظــار دارد

بــا مســوول بخــش نظــارت و ارزیابــی
( )LOTFAرشیــک ســاخت و در ایــن
رابطــه نیــز پرســشهایی را مطــرح
کــرد.

همکاریهــای ایــن صنــدوق در ایــن
زمینــه ،ســبب افزایــش مؤثریــت هــر
چــه بهــر فعالیتهــای نهادهــای عدلــی
و قضایــی و نهادهــای شــامل در ایــن
تحقیــق ،شــود.
آقــای کــوان بــا ارایــه توضیحــات دربــاره

دکــر عبدالبصیــر انــور در ایــن گفتگــو
همچنیــن در بــاره مســوولیتهای
وزارت عدلیــه بــه عنــوان یــک نهــاد
عدلــی و قضایــی و فعالیتهــای آن
در پنــج ســال گذشــته صحبــت منــود.
وی همچنــان بــه منظــور مؤثریــت هــر
چــه بیشــر تحقیــق ،نــکات مهمــی را

طــاق وپیامد های آن

مخصــوص و طــاق مخصــوص عقــد ازدواج دایــم
مــی باشــد».
طــاق یــک عمــل حقوقــی یــک جانبــه اســت کــه
ناشــی از اراده دو طــرف منــی باشــد  .ناگفتــه
نبایــد گذاشــت کــه طــاق را حقــوق دانــان
فرانســه ذیــا تعریــف منــوده اســت »:طــاق
قطــع رابطــه زناشــویی بــه حکــم دادگاه در زمــان
حیــات زوجیــن بــه درخواســت یکــی از آنــان یــا
هــر دو بــا رشایــط معیــن اســت».
بــا توجــه بــه تعاریــف طــاق از نظــر لغــوی و
اصطالحــی مــی تــوان گفــت کــه طــاق بــه هــر
دلیلــی کــه بوقــوع بپیونــدد بــه مفهــوم قطــع
رابطــه زناشــویی بــوده کــه بــا الفــاظ مخصــوص
در انعقــاد عقــد ازدواج دایــم بیــان مــی گــردد.
کامــا مشــهود اســت کــه طــاق ویــژه نــکاح
دایــم مــی باشــد قابــل یــاد آوریســت کــه در
رشیعــت اســامی صالحیــت طــاق از آن مــرد
بــوده و در حــاالت خــاص و تحقــق رشایــط
منــدرج قانــون زن مــی توانــد مطالبــه تفریــق
و جدایــی مناید.امــا از نظــر ماهیــت حقوقــی و
قانونــی طــاق ایقــاع و یــک عمــل یــک جانبــه
محســوب مــی گــردد و لــو اینکــه طــاق در
اثــر توافــق زوجیــن صــورت گرفتــه باشــد و ایــن
توافــق رشط و انگیــزه طــاق بحســات آیــد
بازهــم طــاق یــک ایقــاع بــوده و توافــق جانبیــن
غیــر ازخــود طــاق مــی باشــد زیـرا طــاق ناشــی
از اراده طرفیــن نیســت بلکــه بیانگــر اراده یــک
فــرد مــی باشــد.

طــاق عمــل ایســت یــک جانبــه کــه مــرد بــه
اراده خــود یــا بــه حکــم محکمــه بــا صالحیــت
زنــی را کــه بــه طــور دایــم در عقــد نــکاح خویــش
دارد رهــا منایــد.
بنــا بــر ایــن بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه اوال
طــاق ایقــاع و عمــل یــک جانبــه بــوده و بــه
اراده مــرد و محکمــه بــا صالحیــت صــورت مــی
گیــرد.

ثانیــا طــاق بــه نظــر اکــر حقوقدانــان یــک
عمــل ترشیفاتــی محســوب گردیــده اســت
گذشــته از وقــوع طــاق  ،در صــورت اختــاف
بیــن زوجیــن بایــد بــه اذن محکمــه طــاق
انجــام شــود کــه تحصیــل ایــن اذن ترشیفــات
خــاص دارد .طــاق بایــد بــه صیغــه خــاص
طــاق و در حضــور دو نفــر شــاهد کــه
صیغــه طــاق را بشــنود واقــع مــی شــود.
ثالثــا طــاق بــه اراده مــرد و شــوهر تحقــق
مــی پذیــرد و منظــور ایــن هــم نیســت کــه
زن هــر گــز منــی توانــد درخواســت انحــال
زوجیــت و جدایــی منایــد  ،در صــورت
محقــق شــدن رشایطــی کــه زندگــی مشــرک
ای ای قانونــی از محکمــه درخواســت جدایــی
و تفریــق منایــد.
پیشپینه طالق:
طــاق از زمانهــای گذشــته تــا حــال در رشایــع
و قوانیــن کشــورهای مختلــف بــا حــدود
وقیــودی پذیرفتــه شــده اســت در یونــان و
روم از ان اســتفاده مــی منودنــد  .در جرمنــی
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ملکیت هیچ شــخص ،بدون حکم قانون وفیصله محکمۀ با صالحیت مصادره منی شــود.

ایــن تحقیــق گفــت کــه جزییــات آن
بــهزودی بــا وزارت عدلیــه رشیــک
ســاخته خواهــد شــد .او همچنیــن
فعالیتهــای وزارت عدلیــه را مهــم
خوانــد و از اقدامهــای ایــن وزارت
در راســتای اجــرای مســوولیتهایش
ســپاسگزاری منــود.
تتبع ونگارش :شفیق الله نبی زاده

طــاق وجــود داشــت و اختیــار آنــان ماننــد
ســایر کشــورهای مــرد ســاالر اصــوال از
صالحیــت مــرد بحســاب مــی امــد .در اغلــب
مذاهــب و ادیــان ماننــد اســام  ،زرتشــت،
یهــود ،پروتســتان و ارتدکــس طــاق اجــرا ء
مــی شــد تنهــا در مذهــب کاتولیــک طــاق
ممنــوع شــده بــود.
طــاق در رشیعــت اســام در ســوره بقــره
آیــات  232و  229بیــان گردیــده اســت هــر
چنــد کــه درســنت پیامــر (ص) طــاق بســیار
تقبیــح شــده اســت تــا جایکــه مبغــوض تریــن
حــال الهــی نــام گرفتــه اســت ولــی هــر
زمانــی کــه مــرد اراده کنــد و بخواهــد مــی
توانــد زن خــود را طــاق دهــد امــا در رشایــط
حادیکــه دیگــر ادامــه زندگــی مشــرک در اثــر
اختالفــات بــه تلخــی بگــذرد راهــی جــز جــدا
شــدن زوجیــن از هــم وجــود نداشــته باشــد
نــا گزیــر بایــد طرفیــن بــه طــاق رو آورنــد.
هــر چنــد کــه عــاوه بــر دســتورات اخالقــی
برخــی از قواعــد حقوقــی بــرای محــدود
کــردن طــاق مقــرر شــده اســت ماننــد
تعییــن منــودن داور و حکــم بیــن زوجیــن
کــه از خویشــاوندان طرفیــن بــوده و آنهــا
را بــه صلــح و آشــتی وادار مناینــد .در طــاق
رجعــی زن در خانــه مــرد زندگــی منــوده و
نفقــه او بــر عهــده مــرد اســت تــا امــکان
بازگشــت مجــدد وجــود داشــته باشــد.
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(ماده  40قانون اساســی)

