«خداوند به مردان و زنان با اميان باغهايى وعده داده است كه از زير [درختان]
آن نهرها جارى است در آن جاودانه خواهند بود و [نيز] رساهايى پاكيزه در
بهشتهاى جاودان [به آنان وعده داده است] و خشنودى خدا بزرگرت است اين
است هامن كامياىب بزرگ».
(سوره توبه ،آیه )72
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تاریخچه زندان

سه سند تقنینی از سوی کمیته قوانین کابینه تایید شد

تتبع ونگارش :بشیراحمدعزیزی

تتبع ونگارش :مختار«:صفری»

باید یاد آور شد که از تأسیس اولین زندان در افغانستان و
اینکه در زمان کدام شاه یا امیر ایجاد گردیده اسناد مؤثق
وجود ندارد .ولی با بوجود آمدن حکومتهای شاهی مطلقه
در مناطق معین از طرف شاه برای تأمین عدالت ،زندانها
ایجاد شده است .عزیزالدین «وکیلی پوپلزایی» درکتاب
خویش بنام (دارالقضاء در افغانستان) آورده است «شیر شاه
سوری که از جمله قهرمانان ملی افغانستان بود موصوف در
زمان محاکمه ،عدالت را در نظر میگرفت .پیش او خود و
رعیت برابر و هیچ تفاوت وجود نداشت .او در ایجاد محاکم
و بر قراری عدالت سعی زیاد مبذول میداشت ،مرد عادل
و رشیعت پسند و مخالف ظلم بود .همواره از زندان دیدن
میکرد وعرض مظلوم را می شنید».
حکومتهای مطلقه وشاهی تا سال  1343هـ .ش ،وجود
داشته و پادشاهان صالحیت به زندان انداخنت ،تعیین میعاد
حبس ورهائی متام اتباع کشور را دارا بودند .تا اینکه در
سال 1302هـ.ش ،اولین نظام نامه توقیف خانهها وحبس
خانهها نافذ گردید و شامل ( )27ماده ،و در ماده اول
آن چنین ترصیح گردیده بود (در مرکز نائب الحکومه و
حکومتهای اعلی وحکومتهای کالن ،حبس خانهها
وعالوه بر آن در دارالسلطنه کابل یک حبس خانه عمومی
موجود استند).
در دوره محمد نادر شاه درسال 1312هـ.ش ،دستوری دیگری
در باره زندان به نام اصول نامه توقیف خانهها و حبس
خانهها نافذ گردید که به موجب مهر توشیح شاهانه محمد
نادر شاه اجازه انفاذ داده شد .اما اصولنامه مذکور با یک
سلسله اضافاتی که طی فرامین محمد ظاهرشاه اصدار
گردیده بود تا سال  1361هـ.ش ،نافذ ومر عی االجرا بود .در
دوران پادشاهی محمد نادر شاه ومحمدظاهر شاه به زندان
و محبس چندان توجه منیشد ،زندان در هر والیت محل
منناک ،اطاقهای تاریک که کمرت نور آفتاب در آن میرسید و
اطاقهای تنگ و تاریک داشت و همچنان بر خورد کارکنان
زندان با زندانیان زشت ونادرست بود.
تاریخچه زندان
هیچ کس منیتواند تاریخ دقیقی برای تأسیس نخستین
زندان در تاریخ برشیت ذکر کند ،زیرا این مسأله تقریبا
به قدیمیترین ایامی که زندگی اجتامعی برش رشوع شد
باز میگردد ،از آن روزی که حکومت به وجود آمد ظاهرا
زندانی وجود داشت ،بلکه غیر از حکومت افراد دیگری
مانند مالکان جبار و اربابهای ستمگر ،جدال با مجرم و
مجرمیت امان انسان را بریده است ،در این جدال بی امان،
انسان از گذشتههای دور ،تا کنون راه حلهای بسیاری را
تجربه کرده است ،ولی به نقطه اطمینان نرسیده است،
کوشش حقوقدانان ،جرم شناسان ،جامعه شناسان ،و سایر
اندیشمندان و صاحب نظران بی وقفه ادامه دارد ،تا بتوانند
بهرتین راه حل را برای مقابله با جرم و مجرم ارائه کنند ،یکی
از اقدامات برای مقابله با جرایم در جوامع مختلف برشی که
از آن استفاده میکنند زندان است.
اول -تاریخ بِنای اولین زندان انفرادی :در زمانهای گذشه
مجازاتبا قساوت و شقاوت اجرا میشد ،و مجازات هایی
از قبیل زنده به گورکردن ،سوزاندن ،کور کردن و انواع
شکنجههای بدنی رواج داشته است ،اما با گذشت زمان
مجازات حبس به جای کیفر اعدام در نظر گرفته شد و اولین
زندان به روش انفرادی در روم بنا شد ،معموالً زندانها در
زیر قرصها و یا در قلعهها بنا میشد ،و اکرث محکومین در
زندانها جان میسپردند ،روحانیون مذهب مسیح ،اولین
کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی خواستار تعدیل
مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه
کردند برای اصالح و تربیت زندانیان اقدام و از زندانها
بازدید به عمل آورند.
در سال (  ) 817میالدی در مجمع روحانیون مسیحی در
روم ،مقررات مربوط به اداره زندانها تصویب و تاکید شد
زندانها باید جنبۀ تربیتی و اصالحی داشته باشد ،برای نیل
به این هدف زندانیان باید بطور انفرادی نگهداری شده
به آنان کار دستی آموخته شود ،اجازه خواندن کتاب های
مذهبی را داشته و روحانیون در زندانها زندانیان را مالقات
و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت کنند ،در
اجرای تصمیامت مذکور در هامن سال اولین زندان به روش
انفرادی در روم بنا شد ،در سال  1366میالدی روحانیون
مسیحی به عنوان اینکه در روش انفرادی زندانی فرصت
تأمل و تفکر را دارد و از تنهایی زجر کشیده و از عمل خود
نادم و پشیامن میشوند و با تحمل مشقت روان پاک و منزه
میگردند ،اجرای روش مذکور تایید و تغییر نام زندانها را
به ندامتگاه تأیید کردند،
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کمیتــه قوانیــن کابینــه جمهــوی اســامی افغانســتان
طرحهــای ســه ســند تقنینــی را کــه از ســوی وزارت عدلیــه
بــه ایــن کمیتــه ارایــه شــده بــود ،مــورد تاییــد قــرار داد.
جلســه کمیتــه قوانیــن کابینــه قبــل از ظهــر روز یکشــنبه28 ،
ثــور بــه ریاســت رسور دانــش ،معــاون دوم رییــس جمهــور و
اشـراک اعضــای ایــن کمیتــه برگـزار شــد.
در ایــن جلســه طــرح مقــرره تنظیــم سیســتم مدیریــت
قضایــا ،طــرح مقــرره تنظیــم مدیریــت رسمایهگــذاری عامــه
و طــرح اساســنامه منونــوی رشکتهــای دولتــی مــورد بحــث
ق ـرار گرفتــه و تأییــد شــد.
داکــر عبدالبصیــر انــور ،وزیــر عدلیــه کشــور دربــاره طــرح

اساســنامه منونــوی رشکتهــای دولتــی کــه براســاس احــکام
قانــون رشکتهــای دولتــی تهیــه شــده ،گزارشــی را بــه جلســه
ارایــه منــود کــه پــس از بحــث ،مــورد تأییــد ق ـرار گرفــت.
در ایــن جلســه ،معــاون دوم ریاســت جمهــوری گفــت کــه
ایــن طــرح هیچگونــه مغایرتــی بــا قانــون رشکتهــای دولتــی
نــدارد؛ امــا اگــر نواقصــی در احــکام قانــون یــاد شــده وجــود
دارد ،بهــر آن خواهــد بــود کــه ادارات مســوول بـرای تعدیــل
قانــون رشکتهــای دولتــی اقــدام کننــد.
در ایــن جلســه بــا تأییــد ایــن طــرح ،بــه کمیتــه تخنیکــی
متشــکل از مناینــدگان وزارت مالیــه ،وزارت تجــارت و وزارت
عدلیــه هدایــت داده شــد کــه پیشــنهادهای اصالحــی اعضــای

امــروزه مهــم تریــن هــدف مکاتــب کیفــری نویــن از
اجــرای مجازاتهــا ،اصــاح و تربیــت مجرمــان و بــاز
گردانــدن آنهــا بــه جامعــه اســت .در حقیقــت میـزان
تأثیــر مجــازات بــر اصــاح و تربیــت مجرمیــن ،یکــی
از مهمتریــن شــاخصههای ارزیابــی حقــوق کیفــری
محســوب میگــردد .مجــازات حبــس نیــز در کنــار
ســایر مجــازات بــه عنــوان یکــی از مجازاتهــای رایــج
در نظــام کیفــری معــارص مطــرح اســت .آزادی رفــت و
آمــد و زندگــی کــردن ،طــی قــرون متــادی رس گذشــت
پــر فــراز و نشــیبی داشــته ؛ تــا رسانجــام در قــرن
نوزدهــم بــه عنــوان مجــازات اصلــی و بــا رشایــط خــاص
و مــدت معیــن ،بــه منظــور اصــاح مجرمیــن رواج
یافــت و از اوایــل ایــن قــرن بــه دنبــال لغــو کیفرهــای
بدنــی ،بــه عنــوان جایگزیــن مناســب مطــرح گشــت
علیرغــم اصالحــات متعــدد کــه درخصــوص زندانهــا
انجــام شــده و تــاش هایــی کــه بــه منظــور تبدیــل
زنــدان بــه یــک نهــاد تربیتــی اصالحــی صــورت گرفتــه
هنــوز هــم پیامــد هــای جــرم زای ایــن مجــازات از بیــن
نرفتــه اســت.
آزادی مــروط فرصتــی اســت کــه پیــش از پایــان
دورهی محکومیــت ،بــه محکومــان بنــد داده میشــود،
تــا چنانچــه در طــول مدتــی کــه محکمــه تعییــن
میکنــد ،از خــود رفتــار پســندیده نشــان دهنــد و
دســتورات محکمــه را بــه مــورد اجــرا گذارنــد ،تــا از
آزادی مطلــق از زنــدان برخــوردار شــوند ،ولــی فــرض
برایــن اســت ،کــه ایــن نهــاد ارفاقــی در کنــار احیــای
اصــل فــردی کــردن مجازاتهــا ،ســاز گار اجتامعــی و
بــاز پــروری محکومــان بــه حبــس را تســهیل میکنــد،
و ب ـرای مجــرم فرصــت اصــاح دوبــاره را میدهــد ،تــا
خــود را دوبــاره بــا رشایــط جامعــه وفــق دهــد.
مفهوم حقوق
حــق در لغــت :راغــب اصفهانــی کــه از علامی برجســته
قــرن ششــم و هفتــم اســت ،میگویــد «اصــل الحــق
املطابقــه و املوافقــه» .اصــل حــق ،بــه معنــای مطابقــت

و موافقــت اســت ،او ســپس مــواردی را ب ـرای کار بــرد
حــق مشــخص میکنــد کــه بــه ق ـرار زیــر اســت:
 -1کســی کــه متــام کارش مطابــق حکمــت باشــد ،بــر
اســاس ایــن معنــی خداونــد و هــر فاعلــی حکیمــی
حــق اســت« ،ثــم ردوه الــی اللــه موالهــم الحــق» ولــی
برتریــن وکامــل تریــن حــق خداونــد میباشــد.
 -2فعــل کــه بــه مقتضــای حکمــت ،یــا حکیامنــه باشــد.
ماننــد «ماخلــق اللــه ذالــک اال بالحــق» خداونــد آن را
جــز بحــق نیافریــد .و نیــز میفرمایــد «ربنــا ماخلقــت
هــذا باطــل» خداونــدا ،ایــن جهــان را باطــل نیافریــده.
 -3اعتقــاد کــه مطابــق حــق اســت ،مثــل اینکــه
میگویــم اعتقــاد فــان شــخص در مــورد بهشــت،
جهنــم ،ثــواب ،عقــاب ،قیامــت و حســاب حــق اســت.
حــق در اصطــاح :امــا حــق ،در اصطــاح دانشــمندان
علــم حقــوق ،حــق معانــی مختلــف دارد ،کــه مــراد
از حــق در اینجــا عبــارت اســت از طلــب ،امتیــاز و
اســتحقاق کــه گاهــی در مقابــل حکــم ق ـرار میگیــرد،
یعنــی قابــل نقــل و اســقاط میباشــد ،مثــل حــق شــفعه
و حــق تحجیــر ،و امثــال آن ،و حکــم چیــزی اســت کــه
قابــل نقــل و اســقاط نیســت و اراده مکلــف در آن
دخیــل منــی باشــد .مثــل وجــوب و حرمــت و گاهــی
هــم حــق اعــم از حکــم میشــود ،یعنــی ویژهگــی
حــق و حکــم هــردو را دارد ،مثــل حــق حیــات ،خالصــه
واژهای حــق چــه در معنــای لغــوی و چــه در معنــای
اصطالحــی آن یــک نحــوه از « ثبــوت» در آن ملحــوظ
اســت ،خــواه ایــن ثبــوت تکوینــی و حقیقــی باشــد،
کــه مــا بــه ازاء خارجــی نــدارد ،یــک امــر اعتبــاری
رصف میباشــد ،مثــل ملکیــت ،زوجیــت در ایــن جــا،
یعنــی در قلمــرو بحــث حقــوق ،مــراد هــان معنــی
اعتبــاری آن میباشــد .امــا در بــاره واژهای حقــوق،
هــم ســه معنــی متفــاوت وجــود دارد کــه باهــم مرتبــط
منیباشــد:
 -1مـراد از حقــوق هــان علــم حقــوق اســت ،کــه یکــی
از شــاخههای علــوم انســانی میباشــد ،و امــروزه بــه

جلســه را در مــن ایــن طــرح تنطیــم کننــد.
وزیــر عدلیــه کشــور در ایــن جلســه دربــاره طــرح مقــرره
تنظیــم مدیریــت رسمایــه گــذاری نیــز گ ـزارش داد و گفــت
کــه ایــن طــرح بــا هــدف تنظیــم امــور مربــوط بــه مدیریــت
مؤثــر پروژههــای انکشــافی رسمایهگــذاری عامــه ،تحلیــل
پروســه پروژهســازی رسمایهگــذاری عامــه بــرای انتخــاب
پروژههــای انکشــافی براســاس اولویتهــای ملــی ،تخصیــص
بودجــه ،نظــارت ،ارزیابــی و گزارشدهــی از تطبیــق
پروژههــای انکشــافی تهیــه شدهاســت.

آزادی مشــروطه در حقــوق افغانســتان

ادامه در صفحه2

تتبع ونگارش :محمد اسحاق "کیهان"

عنــوان یــک رشــته مســتقل در دانشــگاه هــا بــه نــام
دانشــکدهی فقــه و حقــوق مطــرح اســت.
 -2حقــوق عبــارت اســت :از مجموعــه قوانیــن و
مقــررات اجتامعــی کــه از ســوی خــدای انســان و جهــان
ب ـرای بــر ق ـراری نظــم و قســط و عــدل در جامع ـهای
بــری تدویــن میشــود ،تــا ســعادت جامعــه را تأمیــن
ســازد.
حقــوق در ایــن معنــی خــود بــر اســاس اندیشــهی
حقوقــی اســام مجموع ـهی بایدهــا و نبایدهــا اســت،
کــه همـهی شــهروندان ملــزم بــه رعایــت آن میباشــد.
 -3حقــوق جمــع حــق ،حقــوق عبــارت از« :مجموعــه
امتیــازات و قــدرت قانونــی اســت کــه شــهروندان بــه
لحــاظ انســان مباهــو انســان در روابــط خــود بــا دولــت
و جامعــه آنهــا را دارنــد و همــه اف ـراد جامعــه چــه
دولتــی و غیــر دولتــی».
مفهوم مبانی
الف  -مبنا در لغت:
 2مبانــی جمــع مبنــا کــه ایــن کلمــه از ریشــه « بنــی»
مشــتق شــده اســت .،در لغــت بــه معنــی شــالوده ،پایه
بنیــان ،اســاس یــک چیــز ،و زیــر ســاخت آمــده اســت.
کــه البتــه معنــی اصطالحــی آن فســلفه حقــوق نیــز از
ایــن معنــی دور نبــوده و بــه معنی»رگهــا و ریشـههای
پنهــان و نامرئــی حقــوق و کیفرهــا» معرفــی گردیــده
اســت .ولــی در عنوان»مبانــی مجــازات تکمیلــی و
تبعــی» ســه معنــی متفــاوت از واژه مبانــی بــه ذهــن
میرســد.
-1منشــأ مرشوعیــت مجــازات :بــه ایــن معنــی کــه
رسچشــمه حــق اعــال ایــن کیفرهــا ،از کجــا اســت؟
از انجــا کــه قوانیــن جزائــی بــر نظریههــا و دیــدگاه
هــای مــورد قبــول هــر جامعــه اســتوار اســت ،لــذا ایــن
پرســش کــه بــا نگاهــی فلســفی بــه ریشــه و منشــأ
قوانیــن معطــوف شــده اســت ،در پــی آن اســت کــه
در یابــد ایــن کیفرهــا بــه چــه اعتقــادات و نظریاتــی
وابســتگی دارد.
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تتبع ونگارش :شفیق الله نبی زاده

ازدواج و طــاق دو واژه کــه بعضــا باعــث وصــل و شــادمانی دو
انســان مــی شــود و در برخــی مــوارد موجــب فصــل وگسســن تعهدات
و پیامنــی انســانها در برابــر همدیگــر میشــوند .طــاق کلمــه ایســت
کــه روح و روان ادمهــا را آزرده و تخریــش مــی کنــد در صــورت وقــوع
طــاق عــاوه بــر فروپاشــی زندگــی مشــرک طرفیــن ازدواج فرزنــدان
آنــان نیــز دچــار مشــکالت عــدده در پیمــودن مســیر نــا خواســته
زندگــی خواهنــد شــد تنهــا حــال کــه محقــق شــدن آن عــرش خــدا را
بــه لــرزه مــی آورد.
طــاق در حقــوق اســام باوجــود مبغــوض و منفــور بــودن آن رضورت
یکــی از زوجیــن و یــا هــردوی انــان جهــت حــل مشــکل و بیــرون
رفــت از آن معضــل مــی باشــد ماننــد عــدم توافــق طرفیــن ازدواج،
نفــرت داشــن از همدیگــر ،مصــاب بــودن یکــی از همــران بــه
بیــاری غیــر قابــل عــاج و یــا ســایر مــوارد یکــه باعــث عــداوت میــان
زوجیــن مــی گــردد کــه بــه ســبب آن یکــی از زوجیــن منــی توانــد
حقــوق جانــب مقابــل را کــه مکلــف بــه رعایــت ان اســت اداء منایــد.
پــس ب ـرای زوجیــن راهــی جــز جدایــی منــی مانــد در غیــر آن اگــر
راهــی بیــرون رفــت وجــود نداشــته باشــد ممکــن زوجیــن بیشــر
از ایــن آســیب دیــده و هــر قــدر کــه تــاش کننــد تــا باهــم الفــت و
ســازگاری داشــته باشــند بــه هــان انــدازه از همدیگــر فاصلــه گرفتــه
و ادامــه زندگــی مشــرک بــر آنــان ســخترت و تلخــر خواهنــد شــد .بنــا
بــر ایــن بایــد راهــی بـرای جدایــی و انحــال زوجیــت وجــود داشــته
باشــد تــا باقــی مانــده ایــام زندگــی را بتواننــد بــه خوبــی و خوشــی
ســپری مناینــد.
بــا انکــه طــاق در نظــام اســام آخریــن راه حــل بــرای مشــکالت
زوجیــن در نظــر گرفتــه شــده اســت ولــی دیــن مبیــن اســام جهــت
مصالــح خانــواده و اجتــاع هــر یــک از زوجیــن را بــر ادامــه زندگــی
مشــرک شــان و رعایــت حقــوق و وجایــب ناشــی از عقــد نــکاح
انــان بــه ادامــه زندگــی زناشــویی بــا تحمــل و بردبــاری در مقابــل
همدیگــر ترغیــب مــی منایــد .کــه در ایــن مــورد در ســوره نســاء آیــه
 19فرمــوده اســت :بــا همـران خــود بــه طــور شایســته در گفتــار و
کــردار معــارشت مناییــد و اگــر از آن بــه دالیلــی بــد تــان آمــد شــتاب
نکنیــد و زود تصمیــم بــه جدایــی نگیریــد زیـرا چــه بســا از چیزهــای
بدتــان بیایــد ولــی خداونــد خیــر و منافــع ف ـراوان در آن ق ـرار داده
باشــد.
همچنیــن پیامــر در ایــن مــورد فرمــوده اســت:هیچ مــرد مؤمــن نبایــد
بــا همــر مؤمنــه اش دشــمنی ورزد زیـرا ممکــن اســت اخالقــی را از
او نپســندد ولــی از اخــاق دیگــر اوراضــی باشــد .رواه مســلم عــن
ابــی هریــره
عــاوه بــر مــردان ،اســام زنــان را نیــز بــه صــر و شــکیبایی فراخوانــده
و آنــان را بــه تحمــل و بردبــاری در مقابــل مشــکالت الــی وارد امــدن
تغییــر در خلــق و خــوی و وضــع زندگــی مــرد دعــوت کــرده اســت.
پیامــر در ایــن مــورد فرمــوده اســت :هــر زنــی کــه بــدون دلیــل و
ناراحتــی ســخت بـرای طــاق شــوهر ش را تحــت فشــار قـرار بدهــد
بــوی بهشــت بــر وی حـرام خواهــد بــود.
از همیــن رو اســت کــه نظــام حقــو قــی اســام جهــت جلوگیــری از
وقــوع طــاق و حــل و فصــل منازعــه زوجیــن ،زوج را بــه روش هــای
مطلــوب و دوســتانه ترغیــب منــوده و بــا بهرتیــن و مناســب تریــن راه
و روش آنــان را بــه موعظــه و نصیحــت در نهایــت بــه تــرک همبســری
و در صــورت عــدم نتیجــه بــه تعییــن حکمیــن فـرا خوانــده اســت تــا
زندگــی مشــرک زوجیــن از هــم نپاشــیده و عواقــب طــاق دامــن گیــر
آنــان و فرزنــدان شــان نگــردد.
در دوره جاهلیــت هــر گاه مــردی مــی خواســت مــی توانســت زوجــه
اش را طــاق بدهــد و دوبــاره بــه او مراجعــت منایــد .چنانچــه حــرت
عایشــه (رض) مــی گویــد کــه در دوره جاهلیــت و آغــاز اســام مــرد
هــر وقــت زوجــه اش را طــاق مــی داد و هــر گاه قبــل از انقضــای
عــدت بــر او مراجعــت مــی کــرد زوجــه مطلقــه خانــم او پنداشــته می
شــد هــر چنــد ایــن کار را صــد بــار یــا بیشــر از ایــن انجــام مــی داد.
چنانچــه مــردی بــه زوجــه اش گفــت :بــه خــدا ســوگند هــر گــز
ت ـرا طــاق منــی دهــم کــه بــه طــور قطعــی از مــن جــدا گــردی و
طــاق تــو بایــن گــردد و هــر گــز تـرا پنــاه نیــز نخواهــم داد و بــا تــو
همبســر منــی شــوم .زن گفــت :چگونــه ایــن کار را مــی کنــی؟ گفــت:
تــو را طــاق مــی دهــم و همیــن کــه عــده ات در رشف امتــام باشــد
بــه تــو مراجعــه مــی کنــم و مجــددا تـرا طــاق مــی دهــم و بــه همین
طــور  ...زن مذکــور پیــش حــرت عایشــه (رض) رفــت و ایــن ماجـرا
را برایــش بیــان کــرد .زمانــی کــه حــرت پیامــر (ص) امــد حــرت
عایشــه ایــن موضــوع را برایــش بازگــو کــرد.
پیامــر (ص) ســکوت اختیــار منــود تــا اینکــه آیــه ای از ق ـران کریــم
نــازل شــد و خداونــد در ســوره بقــره آیــه  229فرمــود « :طــاق دادن
دو بــار اســت و در آن بـرای آنهــا حــق بازگشــت محفــوظ اســت ولــی
پــس از دو مرتبــه طــاق شــوهر بایــد یکــی از ایــن دو کار را انجــام
بدهــد یــا نگهداشــن زن بــه طــور شایســته و عادالنــه و یــا جدایــی
از او بــه شــیوه ای مطلــوب بــدون آنکــه بــر او ســتم وجــود داشــته
باشــد».
نظــام حقــوق اســام طــاق را بـرای رعایــت مصالــح زوجیــن در صورت
اشــد رضورت و در رشایــط ویــژه ای کــه دیگــر چــاره وجــود نــدارد
مبــاح گردانیــده اســت کــه حــال بــودن ان در قـران  ،ســنت  ،اجــاع
و عقــل ثابــت شــده اســت .آیاتــی متعــدد مبنــی بــر مبــاح بــود ن
طــاق در قـران آمــده اســت .چنانچــه خداونــد کریــم در ســوره بقــره
آیــه  225مــی فرمایــد :طــاق دادن دو بــار اســت و در آن بـرای آنهــا
حــق بازگشــت محفــوظ اســت ولــی پــس از دو مرتبــه طــاق شــوهر
بایــد یکــی از ایــن دو کار را انجــام دهــد یــا نگهداشــن زن بــه طــور
شایســته و یــا جدایــی از او بــه شــیوه مطلــوب بــدون انکــه بــر او
ســتم وجــود داشــته باشــد.
ادامه دارد
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د شفع د دعوی څرنګوالی...
صــورت کــی د دوهمــی ویالــی خاونــد د شــفع
حــق لــری کــه چیــری د دوو کورونــو ترمینــځ
دیــوال رشیــک وی دواړه رشیــک فــی املبیــع دی
ځانکــړی خــره کــه یــو څــوک د ارتفــاق لــه حــق
څخــه پرتــه یــوازی ځمکــه خرڅــه کــړی نــو پــه
دی صــورت کــی د ارتفــاق د رشیکانــو لپــاره شــفعه
نشــته د مدنــی قانــون د  ۲۲۲۱مــاده پــه اســاس کــه
چیــری د شــفعی ســببونه یــو ځــای شــو نــو قــوی
ســبب تــه ترجیــح ورکــول کیــږی ؛ پــه دی اســاس
څــوک چــه پــه خپلــه عقــار کــي رشیــک وی ترهغــی
وروســته هغــه رشیــک تــه چــه ترځمکــه رشیکــه
احاطــه ولــری ترهغــی وروســته چــه د خــرڅ کــړی
شــوی عقــار پــه خاصــو حقوقــو کــی رشیــک وی
اوتــر هغــی وروســته متصــل ګاونــډی تــه د ملــړی
والــی حــق ورکــول کیــږی .
پــه بــل عبــارت کــه چیــری شــفعا لــه یــوه څخــه
زیــات وه او هــر یــوه د شــفعه غوښــتنه کولــه او د
حقوقــو لــه پلــوه ټــول رسه برابــر نــه وی د مثــال
پــه توګــه یــو رشیــک فــی املبیــع  ،بــل رشیــک پــه
ارتفــاق او بــل کاوندیتــوب وی پــه دی صــورت کــی
رشیــک فــی املبیــع وړانــدی دی وروســته ارتفــاق
او جــار.
کــه چیــری شــفعی غوښــتونکی ټــول پــه یــوه مرتبه
کــی وی د خرڅــا عقــار د هغــو لــه شــمیر رسه ســم
پــه برابــره ټوګــه ویشــل کیــږی او د ځمکــو پــه برخو
رسه ســم د شــفعه د اتصــال حــق لرونکــی دی.
کــه چیــری شــفعیان غایــب وی او تــر ویــش
وروســته راشــی او د شــفعی ِغــو ښــتنه وکــړی

پــه دی معنــی چــی شــفعیان زیــات وی ځینــی
یــی حــارض او ځینــی غایــب وی نــو قاضــی بــه د
حارضولــه غوښــتنی رسه ســم د هغــوی پــه حــق
کــی فیصلــه وکــړی او غایــب تــه بــه اعتبــار نــه
ورکــوی کــه د ویــش وروســته غایــب شــفیع حــارض
او د شــفع ِغوښــتنه وکــړی قاضــی بــه دهغــه د
برخــی پــه اړه پریکــړی کــوی.
ایــا د شــفع حــق لــه مینځــه تــای شــی ؟ هــو:
هغــه څــه چــی د شــفع حــق لــه منیځــه وړی:
 -۱کلــه چــی شــفیع خپلــه ځمکــه د شــفع دحــق
څخــه مختــه خرڅــه کــړی وی.
 -۲شــفیع د شــفع د حــق څخــه تیــر او یــا د شــفع
غوښــتنه پــه اړه بــی پروایــی وکــړی د مثــال پــه
توګــه شــفیع ووایــی چــه زه شــفعه نــه غــواړم .
شــفیع د خرڅوونکــی بیــع ووینــی او پــه داســی
حــال کــی د شــفع غوښــتنه ونکــړی.
 -۳شــفیع د پلــورل شــوی ځمکــی د قیمــت ضامنــت
وکړی.
 -۴شــفعه داســی یــو حــق ده چــه تجزیــه نــه منــی
کــه د شــفیع د حــق لروونکــی د شــفع لــه یــوه
برخــی څخــه تیــر شــو نوشــفعه کــی ټــول حــق لــه
الســه ورکــوی کــه د نیامیــی مشــفوع فیــه غوښــتنه
وکــړی پــه دی حــال کــی د شــفع حــق لــه مینځــه
نــه ځــی او شــفیع دا حــق لــری چــی ټولــه ځمکــه
واخلــی او یــا داچــی ټولــه ځمکــه پریــږدی.
 -۵د شــفع حــق پــه می ـراث نــه باتــی کیــږی کــه
چیــری شــفیع مــړ شــی نــو د شــفع حــق هــم لــه
منیځــه زی.

طــي ســالها ی ( ، )1950رهبــري در مفهــوم
قــدرت هدايــت و بــه اطاعــت واداشــتن زيــر دســتان
قــرار داشــت بديــن جهــت قــدرت در ســازمانها
متمرکــز بــود .از طــرف در امــر رهبــري ،واداشــتن
افــراد بــه اطاعــت از متنفذيــن نيــز پوشــيده بــود.
عــاوه برايــن داشــتن عنــوان رئيــس يــا مســؤل در
ســازمانها موجــب شــده بــود کــه امــر رهبــري
مکمــل ايــن مرتبــه قــرار گيــرد .بديــن منــوال
مديريــت و رهبــري ،در توجــه بــه عوامــل اجتماعــي
 اقتصــادي در راســتاي توليــد وســيع اقتصــادي ،درمــورد احتــرام واقــع شــدن قــدرت قــرار ميگرفــت.
طــي ســالهاي  1980در مديريــت نيــروي
انســاني تغييــر حاصــل شــد .الگــوي مديريــت
ســالهاي ( )1950مــورد اعتــراض قــرار گرفــت
و ديگــر مديــران نميتوانســتند در موقعیــت رئيــس
کــه بــه امــر و نهــي ميپرداخــت ،قــرار گيرنــد،
بديــن جهــت توجــه خــود را بــه رهبــري نيــروي
انســاني از طريــق روابــط انســاني معطــوف داشــتند.
ديگــر باالبــردن صــرف کيفيــت توليــد مــورد توجــه
نبــود ،توجــه بــه تمــام نيــروي انســاني بــا گســترش
کيفيــت آنهــا ،مکمــل وظايــف مديريــت قلمــداد
شــد.
قــرآن کريــم در بــاره ضرورت مديريــت و رهبري در
جامعــه بــه عناويــن مختلــف؛ بيانــات ارايــه فرمــوده
اســت کــه همــه آنهــا ،تاکيــد برايــن موضــوع دارد
کــه جامعــه بشــري بــراي حفــظ و تــداوم حيــات
خــود نيــاز مبــرم بــه مديريــت دارنــد .در ايــن جــا
بــه برخــي از ايــن بيانــات قرآنــي ،اشــاره ميشــود:
قــرآن گریــم در خصــوص رهبــري و مديريــت
حضــرت ابراهــم ميفرمايــد ترجمــه « :آنــگاه کــه
خداونــد ابراهيــم را بــه انــواع فرمانهــا آزمايــش
کــرد  ،و بــا ســر فــرازي از آزمايــش بيــرون آمــد،
از جانــب خداونــد بــه او گفتــه شــد ،مــن تــو را بــه
امامــت و مديريــت مــردم برگزيــده ام ابراهيــم گفت:
آيــا ايــن رهبــري ،بــه فرزنــدان مــن نيــز خواهــد
رســيد .خداونــد فرمــود :اگــر جــزء ســتم کاران
باشــد ،نــه و ايــن عهــد بــه ظالميــن نميرســد».
امــروز حتــي درکشــورها ي پيشــرفته کــه معتقــد
انــد نقــش فــرد بــه خاطــر افزايــش آگاهيهــاي
مــرد م کــم ر نــگ شــده اســت ،مالحظــه ميشــود
کــه تغييــر يــک مديــر و يــا رهبــر شــرکت و يــا
کارخانــه نــرخ ســهام آن شــرکت يــا کارخانــه را در
بازارهــاي بــورس تغييــر ميدهــد و موجــب تحليــل
وتفســيرهاي مختلــف در مــوردآن شــرکت ويــا
ســازمان مــي گــردد .نگاهــي بــه اهميت رهبــري در
ســطوح مختلــف فعاليتهــاي سياســي ،اقتصــادي،
نظامــي و فرهنگــي ،چــه در گذشــته و چــه امــروز
نشــان ميدهــد کــه رهبــران و مديــران نقــش
بســيار مهــم واساســي را در همــه زمينههــاي
پيشــرفت وحرکتهــا ي اجتماعــي بــه عهــده
دارنــد ،و بــدون توجــه بــه آن نميتــوان هدايــت
يــک مجموعــه اعــم از يــگ گــروه ،يــک ســازمان،

ملــت يــا جامعــه جهانــي را طراحــي و تنظيــم نمــود.
مطالعــه تاريــخ زندگــي ملتهــا و جوامــع انســاني
ميتوانــد ايــن ادعــا را بــه اثبــات برســاند .
مديرکيست و رهبري چيست؟
بــا آنکــه هــدف شــناخت و بررســي « رهبــري
« اســت؛ بيمناســبت نخواهــد بــود ،بدانيــم
کــه رهبــري و مديــرت چــه تفاوتهــاي دارنــد
وخصوصيــات هــر کــدام چــه اســت .گفتــه شــده
اســت کــه ،مديــر هــم ميتوانــد رهبــر باشــد و
هــم نميتوانــد .زيــرا مديريــت کيفيتــي اســت
کــه پايــگاه اداري و رســمي دارد ،بديــن جهــت در
بخشهــاي مختلــف ســازماني مديريــت توزيــع
ميشــود و ويژگيهــا و وظايــف خــاص خــود را
بــراي مديريــت ال زم دارد .و رهبــري بــه لحــاظ
داشــتن کيفيــت فــردي و ظرفيــت نفــوذي بــر
افــراد و بــه علــت ارتباطــات موجــود بيــن اعضــا،
مســؤليتها و مميــزات خــاص خــود را داردکــه وي
را ا ز ســاير اعضــاي گــروه جــدا و مســتثنا ميســازد.
در تعريــف کالســيک ،مديريــت کارکــردن بــه
وســيله ديگــران تعریــف شــده اســت ،بنــاً مديــر
ممکــن اســت برنامــه ريــزي کنــد ،دســتور بدهــد،
کنتــرول نمايــد اســتخدام کنــد ،تفويــض اختيــار
نمايــد ،ســازماندهي کنــد ،تشــويق و تنبيــه نمايــد و
مجــازات کنــد و يــا کارهــاي ديگــري از ايــن قبيــل
را بــه طــوري منظــم بــه انجــام برســاند .نحــوه کار
مهــم نيســت بلکــه مهــم اينســت کــه مديــر از
طريــق کمــک کــردن بــه ديگــران بــه منظــور انجــام
وظايــف شــان بــه ســمت يــک هــدف مشــخص
حرکــت ميکنــد .بــا توجــه بــه مفاهيــم فــوق
ميتــوان گفــت :مديــر کســي اســت کــه ،کارهــا
را بــه جــاي آنکــه خــودش انجــام دهــد ،فقــط
اداره ميکنــد ،مســؤليت مديــر آســتين بــرزدن و
انجــام دادن کار ،کارمنــدان نيســت ،بلکــه ،مديريــت
کار آنهــا را بــه عهــده دارد ،هــرگاه يــک مديــر در
نقــش يــک کار منــد بطــور ســريع وارد پــروژه کاري
شــود ،ايــن را بايــد بدانــد کــه ،وقــت خــود را بــه
درســتي و عاقالنــه مصــرف ننمــوده و بــه وظيفــه
خويــش عمــل نکــرده اســت و از ايــن کــه چــه بايــد
بکنــد آگاهــي نــدارد.
بــه عنــوا واســطه بيــن کارمنــدان و مديــران
ردههــاي بــاال تــر ،عمــل نمايــد :مديــران نقشهــاي
بســيار ي را بــازي مينماينــد و وظايــف و جايــگاه
هــاي متفــاوت دارنــد .بــه عنــوان مثــال آنهــا نقــش
پوليــس راهنمايــي ،روانشــناس ،معلــم ،مشــاور،
ديپلمــات و ســفيرا را ايفــا مينماينــد .درآخريــن
نقشــي کــه نــام برديــم ،يــک مديــر بايــد بــه عنــوان
رابــط بيــن آنهــا يــک کارهــا را انجــام ميدهنــد
وآنهايکــه بــه نتايــج ايــن کار نيــاز منــد هســتند،
بــه ايفــاي نقــش بپــر دازد .يــک واســطه بايــد
بــه عنــوان يــک محافــظ ،يــک ســتايش گــر ،يــک
مترجــم و يــک تأميــن کننـداي منابــع الزم انجــام
وظيفــه نمايــد تــا مطمئــن شــود کــه کا را هــا ،بــا

اسالم و رهربی...

تتبع ونگارش  :دوست محمد عارف

پــه دی دول رسه د مدنــی قانــون د  ۲۲۲۱مــاده
کــی یادونــه شــوی کــه د شــفع حــق لروونکــی
کســان شــفع پریــږدی او یایــی حــق ســاقط شــی
نــو د عغــه د شــفعی حــق بــل چاتــه چــه تــر هغــه
وروســته مرتبــی کــي بــی لــه فاصلــی خخــه واقــع
دی نقلیــږی.
پــه کلــی توګــه د قانــون  ۲۲۴۸مــاده ( شــفع د
ټــوپ وهلــو د غوښــتنی پــه پریښــودولو یــا د هغــی
د صحــت د رشطونــو څخــه دیــوه رشط پــه اخــال
ســاقطیږی همدارنګــه د شــاهدانو د شــاهدی د
ادا کولــو یــا د دعــوی د مــودی پــه تیریدلــو رسه
ســاقطیږی .
کــوم شــفیع چــه د ســبب لــه پلــوه پرنــورو وړانــدی
وی پــه شــفعي کښــی خپــل حــق ســاقط کــړی او د
حکــم د صادریدلــو تــر مخــه هغــه پریــږدی نــو د
هغــه حــق ســاقطیږی  ،نــو شــفیعان چــه د هغــه
ورپســی درجــی کــی قــرار لــري کــه یــي د ټولــو
رشطونــو رسه د شــفعي غوښــتنه کــړی وی  .ځمکــه
اخیســتلی يش پــه هغــی صــورت کښــی چــی پــه
شــفعي وړونکــی خپــل حــق د حکــم د صادریــدو
وروســته ســاقط کــي  ،نوحــق نــه ســاقطیږی او نــور
شــفعیان حــق نــه شــی پیــدا کــويل  .او دشــفع حــق
د ځمکــی اخیســتونکی ( مشــری) پــه مړینــی نــه
ســاقطیږی  ،پــه ټولــو حاالتــو کــي کــه د بیعــي د
ثبــت پــه نیتــی څلــور میاشــتی تیــری شــوي د شــفع
حــق ســاقطیږی ( .مدنــی قانــون ۲۲۵۴مــاده)

کار آيــي بيشــتري بــه انجــام ميرســند وکارمنــدان
هــم پــس از پايــان کار ،مــورد توجــه و قدردانــي
قــرار ميگيرنــد.
انصافــاً واژه رهبــري بــا مســامحه و بــي پروايــي
زيــادي در ســازمانها بــکار مـيرود و غالبــا ً درکنــار
مديريــت بــکار رفتــه اســت .درايــن مــورد مطالعــات
بســياري بعمــل آمــده وتعاريــف گوناگونــي عرضــه
شــده اســت ،امــا متأســفانه آنچــه کــه غالبـاً ناديــده
گرفتــه ميشــود ايــن اســت کــه بيــن مفاهيــم
«مديريــت» و»رهبــري « تفاوتهــاي اساســي
وجــود دارد .رهبــر کســي اســت کــه پيروانــي
داشــته باشــد وهميــن نکتــه نشــان ميدهــد کــه
همــه مديــران رهبــر نيســتند ،زيرامديريــت بمفهــوم
اداره کــردن وکنتــرول کــردن اســت ،د رحاليکــه
رهبــري کــردن بــه مفهــوم هدايــت کــردن وکســي
را بــه مقصــد رســاندن اســت .عــده اي از محققيــن
بديــن بــاور انــد کــه رهبــر ان يــک راهبــرد ســه
مرحلــه موســوم بــه (رويــا ،درگيــري ،پشــتکار) را
اتخــاذ ميکننــد وتــاش مينماينــد در جهــت
تحقــق ايــن رويــا ،ديگــران را شــريک بســازند و
بــراي رســيدن بــه هــدف پشــت کار دارنــد .افــراد
هــم ازکســي پيــروي ميکننــد کــه بــه او معتقــد و
بــه آرا و افــکار وي بــاور منــد و در وجــود آن چيــزي
بــا ارزشــي مالحظــه نماينــد  .د رحــوزه رهبــري
نميتــوان فرمــان صادرکــرد کــه کســي بــه چيــزي
معتقــد شــود ،بلکــه تنهــا ميتــوان اعتقــاد افــراد را
تقويــت نمــود.
رهبــر واقعــي همــواره فراتــر از تصاويــر حرکــت
ميکنــد تــا بتوانــد يــک واقعيــت جديــد خلــق
کنــد .او رويايــي را کــه در ديگــران پرورانــده اســت
بــه واقعيــت تبديــل ميکنــد .د رفراينــدي واقعيــت
بخشــي بــه خــود ،رهبــر بــه تمــام آنچيــزي کــه
قــادر اســت تبديــل ميشــود و بــه ديگــران هــم
ايــن بــاور منــدي را ميبخشــد کــه آنهــا نيــز
ميتواننــد چنيــن کاري را بــه انجــام برســانند .رهبــر
متعهــد اســت ،اومعتقــد اســت کــه عملکردهــاي
گروهــي کل تيــم اســت کــه بــا عــث انجــام گرفتــن
ماموريتهــاي محولــه ميگــردد .نتيجــه اينکــه
دانشــمندان علــوم اجتماعــي مفهــوم رهبــري را از
ابعــاد مختلــف مــورد بحــث قــرار ميدهنــد؛ گروهــي
رهبــري را بخــش از وظايــف مديريــت ميداننــد
وگروهــي ديگــر بــراي رهبــري مفهــوم وســيع تــر
نســبت بــه مديريــت قايلنــد وآنرا توانايــي ترغيــب
ديگــران بــه کوششــي مشــتاقانه جهــت هدفهــاي
معيــن ،ميداننــد .و ســر انجــام اگــر رهبــري ،نفــوذ
در ديگــران جهــت کســب هــدف باشــد ،مديريــت،
نفــوذ در ديگــران جهــت کســب اهــداف ســازماني
اســت .در رهبــري اهــداف ميتواننــد گوناگــون
باشــند ولــي در مديريــت اهــداف ســازماني اولويــت
دارد؛ در رهبــري سلســله مراتــب مطــرح نيســت و
رهبــر ميتوانــد عضــو ســازمان نباشــد.

ادامه دارد

سال چهارده هم

تاریخچه زندان...

در سال ( )1557م در لندن قرص مرتوکی به نام برودول
 bridwellبرای نگهداری ولگردان اختصاص یافت ،در این
زندان کار الزامی و روشهای تربیتی ،در مورد محکومین
اجرا میشد ،در سال ( )1559در آمسرتدام زندانی خاص
جهت آموزش کار و تربیت مذهبی زندانیان افتتاح شد و
از سال ( )1605در این زندان حبس به روش انفرادی اجرا
میشود .در سال ( )1623در ناپل زندانی برای تفکیک
زنان از مردان ،اطفال از بزرگساالن به روش انفرادی بناء
شد و در سال ( )1667در فلورانس دارالتأدیب ،جهت
تربیت جوانان تأسیس شد ،در سال ()1703در روم به
امر پاپ کلامن ( )xiزندانی تربیتی جوانان به روش
انفرادی به نام «سن میشل»بناء و این جمله در آن حک
شده است «:تنبیه بزهکار با مجازات بی فایده است.
بایستی با روش خاص آن ها را تربیت کرد».در این زندان
جوانان پرس کمرت از  20سال و اطفال طرد شده و در
خطر به روش انفرادی توأم با کار نگهداری میشدند و
در سال ( )1735زندانی جهت نگهداری زنان به روش
انفرادی در روم افتتاح شد.

در سال ( )1787در امریکا بنژامین فرانکلین که به اروپا
مسافرت کرده و با افکار و عقاید هوادار و بنتام آشنا شده
بود ،انجمن زندانها را تشکیل و در سال ( )1790در فیالدلفیا
(ایالت پسیلوانین امریکا) اولین زندان انفرادی را بناء کرد و
در سال ()1797در انگلستان اولین زندان به روش انفرادی
افتتاح شد ،اجرای روش انفرادی نتایج تأسف انگیز داشت
و اغلب زندانیان پس از تحمل چند سال مجازات مبتال به
بیامری های روانی شدند .در سال ( )1816در ایاالت نیوبورک
زندان ابرن ()auburnافتتاح شد و زندانیان روزها دسته
جمعی با هم کار میکردند ولی حق حرف زدن با یکدیگر را
نداشتند و شبها به طور انفرادی به رس میبردند.
اما زندانهای جمعی در اکرث کشورهای جهان ،این امر یکی
از مهم ترین ابزارهای دفاع اجتامعی در مقابل پدیده جرم و
شخص مجرم به حساب میآید گفته میشود که زندان ،عمری
به درازای عمر برش دارد و در کتاب های معترب تاریخی ،قانون
نامه های دوران باستان ،چون قانون نامه های مرص باستان،
یونان باستان کم و بیش از زندان ،حبس یا مکان های شبیه
به آن سخن به میان آمده است ،حتی به بزرگان یا افرادی
چون یوسف صدیق که مدتها در بند بوده اشاره شده ،در
خاورمیانه قبل از اسالم زندان از جایگاه مستحکمی در میان
مجازاتها بر خور دار نبوده است.
دوم -تاریخ زندان در اسالم :نخستین زندان در زمان عمر
(رض) تأسیس شده است .گرچه برخی از مورخان ارصار دارند
که در عرص سه خلیفه اول زندان به معنا محل خاص برای
نگهداری مجرمان وجود نداشت ،تنها در عرص علی (رض) بود
که زندان ساخته شد ،ولی این ادعا مخالف روایات بسیاری
است که میگوید عمر(رض) نخستین کسی بود که اقدام به
تأسیس زندان کرد ،شاهد این سخن مطلبی است « ابن هامن»
در کتاب «رشح فتح القدیر» که در فقه حنفی نوشته شده
آورده است ،او نقل میکند در عرص حرضت پیامرب(ص) و
زمان خالفت ابوبکر(رض) زندانی وجود نداشت و مجرمان،
یا در مسجد یا داالن خانه زندانی میشدند ،تا اینکه حرضت
عمر (رض) خانهای را در مکه به چهار هزار درهم خرید و
زندان قرار داد.
سوم -تاریخ زندان در افغانستان:
الف -وضعیت زندانها قبل از سال  1398هـ.ش ،به روایت
کسب تاریخی و اسناد معترب موجود ،و رسزمینی که امروز
آن را بنام افغانستان می شناسیم زندان سابقه بسیار طوالنی
دارد .اسناد تاریخی داللت بر موجودیت زندانها به اشکال
مختلف در نواحی متفاوت این مرز و بوم دارد که از قرنها
قبل موجود بوده و به شیوه های هامن عرص ،از آن استفاده
به عمل میآمده است.
با مالحظه اسناد تاریخی در مییابیم که نظام عدلی و قضایی
برای اولین بار در زمان زمامداری صفاریها –782( 289 -251
910م) به میان آمد و قضاء در پهلوی سایر بخشها به عنوان
یک رکن دولت عرض وجود منوده است .در زمان حکومت
سامانیها 999 – 892( 378 -271م) سیستم عدلی و قضایی
نسبتاً پیرشفت منود ولی نظر به اقتضای زمان امپراتور در
مورد عفو ،مجازات و تنظیم متور زندانها مشخصاً به صورت
مستقیم دخیل بود .در زمان حکومت غزنویان 962(527 -341
الی 1148م) سلسله مراتب قضایی در کشور معرفی گردید.
برای اولین بار قاضی القضات در رأس قوه قضائیه توظیف
گردید.

با وجود فراز و فرود زیاد وضعیت سیاسی در افغانستان،
از اواسط 18–12م ،شیوههای نگهداری و اداری زندانها
به شکل متحداملال و بدون تغییرات از یک حکومت
به حکومت دیگر انتقال می یافت .تا اینکه با آمدن
حکومت امیرعبدالرحامن در 1901-1880( 1280-1259
م) وضعیت زندانها تغییر یافت البته جزئی از تغییر
مثبت نه ،بلکه وضعیت زندانها بدتر شد.
ب -وضعیت زندانها بعد از سال  1919( 1298م) ،بعد ازبه
کار آمدن حکومت شاه امان الله  ،نقطه عطف توجه در
تاریخ افغانستان میباشد که اصالحات قضایای تحوالت
مثبت در اجراآت زندانها از آن جمله میباشد.
ج -محبس پلچرخی ،طرح ساخت یک زندان به شکل
اساسی و پخته در یکی از نواحی والیت کابل در زمان
صدارت محمدهاشم  1946-1933( 1325-1312م)
مطرح گردید ،زیرا در آن وقت امکان تطبیق نیافت.
در زمان صدارت محمدداوودخان -1953( 1342-1332
 1963م) مجددا ً مطرح و مورد بحث قرار گرفت بازهم
اقبال تحقق نیافت .در زمان حکومت صدراعظم
نورمحمد اعتامدی  1350-1346نیز مطرح گردید ،ولی
به دلیل کمبود منابع مالی باز هم تطیبق نشد .باالخره

در زمان ریاست جمهوری محمدداوود  1357-1352پالن
اعامر زندان در ساحه پلچرخی کابل ابتدا مورد بازنگری
قرار گرفت و در سال  1353به کار عملی آن زیر عنوان
پروژه محبس مرکزی پلچرخی در ساحه پروژه ارزان
قیمت آغاز گردید و در نتیجه اعامر و مورد بهره برداری
قرار گرفت.

فلسفه و اقسام زندانها

عشق انسانها به آزادی ،از عشق سوزان او به تکامل
و پیرشفت رسچشمه میگیرد ،چراکه هیچ موجودی در
اسارت منیتواند به سیر تکامل خود ادامه دهد ،حتی
حیوانات از قفس رنج میبرند ،هرچند متام وسایل
زندگیشان در آنجا فراهم باشد ،آزاد شدن از قفس را
بر اسارت ترجیح میدهند حتی اگر در بیرون قفس انواع
خطرات آنها را تهدید کند و وسایل رفاهی او هم فراهم
نباشد ،به همین دلیل جاندارانی که در قفس اسیرند نه
شوری در رس و نه نوایی در گلو و نه هیجانی در تن
دارند ،مگر اینکه متولد قفس بوده ،و طعم آزادی را
نچشیده باشد ،اگر در حیوانات این مسئله به صورت یک

غریزه نهفته است .در انسان این درک عاطفی با درک عقلی
هامهنگ دلیل است ،که یکی از انواع مجازاتهای سخت
برای برش سلب آزادی و زندان است ،بی شک بیشرت زندانها
در طول تاریخ ظاملانه و به صورت ابزاری در دست افرادی
خودکامه ،کینه دوز و انتقام جو ،برای رسیدن به مقاصد نا
مرشوع بوده است ،ولی این مانع از فلسفه واقعی زندان،
و آثار مثبت آن در اصالح افراد مختلف و مبارزه بافساد
اجتامعی نیست ،این سلب آزادی ،یک اهرم سنگین برای فشار
روی افراد زندانی است ،تا یکی از اهداف و فلسفه های ده
گانه زیر تحقق یابد.
-1زندان ایذایی و مجازاتی :این نوع زندان معموال برای کسانی
است که مرتکب خالفی شده اند ،آزادی آنها را سلب میکنند
تا متوجه زشتی اعامل خود بشوند ،و در آینده از تکرار چنان
اعامل خود پشیامن شوند و در آینده از تکرار چنان اعاملی
خودداری کنند ،دیگران نیز عربت گیرند ،این معمول ترین نوع
زندان از قدیم تا کنون بوده است ،و هرحکومتی برای خود
چنین زندانی داشته( جز در موارد استثنایی).
الف :زندان اصالحی ،این نوع زندان در مورد کسانی است
که به عادت بدی گرفتاراند( ،مانند معتادان به مواد مخدر)
و اندرزها و آموزشها در آنها تاثیر منیگذارد ،چاره جز این
نیست که آنها را از پیکر جامعه جدا کنند و مدت کوتاهی،
یا طوالنی در زندان مبانند ،و اصالح شوند ،و اعتیاد خود را
ترک گویند.
ب -زندان احتیاطی :حادثه مهمی مانند قتل نفس در جایی
رخ میدهد که قاتل به درستی شناخته نیست ولی فرد یا
افرادی متهم به قتل هستند ،بدون شک باید در باره قاتل
تحقیق شود؛ ولی ممکن متهم فرار کند و بعد از ثبوت مدارک
کافی بر ارتکاب جرم ،دسرتسی به او نباشد.
در این جا متهم ،یا متهمین را موقتاً باز داشت میکنند ،پس
از تحقیق اگر بیگناه کار باشند به جزای عمل خود میرسند.
این نوع زندان نیز مانند انواع سابق تقریباً در همه جا معمول
است ،بدیهی است چون شخصی متهم ممکن است واقعا
بیگناه باشد ،باید هرچه زود تر تحقیقات در باره او انجام
گیرد و دوران باز داشت او هرچه ممکن است کوتاه تر باشد.
ج-زندان تأدیبی :این نوع زندان بیشرت در مورد کودکانی
است ،که مشمول قوانین نیستند ،ولی اگر آزادی مطلق نیز
به آنها داده شود سوء استفاده کرده راه انحراف را پیش
میگیرند ،لذا در مقابل پار ه ای از تخلفات آنها را به زندان
میافگنند تا تأدیب و تربیت شوند.
د -زندان سیاسی :معوال زندانی سیاسی به کسانی میگویند
که فعالیتهای سیاسی آنها مخالف مصالح جامعه و
نظام موجود است گاهی نیز مخالف مصالح جامعه نیست،
بلکه موافق آن است ولی با مصالح ،یا مطامع رژیم خود
کامه حاکم تضاد دارد مانند زندانیان سیاسی دربسیاری از
کشورهای دنیای امروز که افراد مخالف را هر چند در مسیر
حق باشند به زندان میافکنند.
ط-زندانی استحقاقی :منظور از استحقاق در اینجا گرفنت حق
است ،مثال گاه کسی طلبی از دیگری دارد که او در عین
توانایی بر پرداخت از اداء دین خودداری میکند ،در اینجا
گاهی بدهکار را زندانی میکنند ،تا تحت فشار قرار بگیرد و
حارض به ا َدای حق طلبکار گردد ،البته در اینجا باید به محض
اینکه آمادگی برای ادای دین پیدا کرد ،از زندان آزاد شود،
چون هدف و فلسفه زندان او پایان یافته است.
ز-زندان حفاظتی :این نوع زندان که به ندرت ممکن است
صورت پیدا کند در مورد کسانی که مردم از آنها سخت
عصبانی هستند ،به طوری که اگر آزاد مبانند جانشنان به خطر
میافتد ،در حالی که اگر مرتکب گناهی هم شده اند مستحق
اعدام منیباشند ،در این جا حکومت که حافظ منافع مردم
است برای فرونشسنت آتش خشم مردم ،اینگونه افراد را مدتی
به چهار دیواری زندان منتقل میکند که تا با عادی شدن
رشایط و رفع خطر از آنها آزاد شوند ،البته هامنگونه که
گفتیم این نوع زندان بسیار کم است و معموال در انقالبها
و طوفانهای اجتامعی و هیجان احساسات عمومی مصداق
پیدا میکند.

آنچه که تذکرداده شد ،فلسفههای معقولی است
که برای زندان تصور میشود ،دربرابر این فلسفههای
معقول انگیزههای نا معقول و ظاملانهای نیز وجود دارد
که عامل اصلی بسیاری از زندانها در دنیای دیروز و
امروز بوده و هست که چند نوع زیر را میتوان در این
سلسله نام برد.
ی-زندان انتقامی :این نوع زندان ،زندانی است که هیچ
هدف معقولی ندارد و فقط جباران ،یا اربابان ظامل برای
انتقام گرفنت از مردم آزاده ،یا رعایایی که کینه و عداوتی
بنا حق از آنها به دل دارند آنها را زندان میافکنند و
بسیار شده که در آن قدر میمانند که میپوسند و از
بین میروند.
ادامــه دارد...
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ب-مبانــی در اصطــاح حقــوق دانــان :واژه مبانــی
در آثــار نویســندگان ،بــه ویــژه حقــوق دانــان بســیار
اســتعامل میشــود و در فلســفه حقــوق بــه معنــی «رکهــا،
ریش ـههای پنهــان و نامرئــی ،حقــوق وکیفرهــا»» معرفــی
میگــردد ،مبنــا در اصطــاح حقــوق دانــان عبــارت اســت:
«از اصــل و یــا قاعــده کلــی کــه نظــام حقوقــی و قواعــد
و مقــررات حقوقــی بــرآن مبتنــی اســت» .در هــر نظــام
حقوقــی قانــون گــذار یــک سلســله مصالــح کلــی را نصــب
العیــن خــود قـرار میدهــد ،و نظــام حقوقــی خــود را بــر
آن اســاس پایــه گــذاری میکنــد کــه هــر بخــش از قواعــد
و احــکام آن مصالــح را تأمیــن کنــد ،ایــن مصالــح کلــی را
«مبانــی حقــوق» مینامیــم ،مبانــی منبــع پنهانــی و نیــرو
منــد اســت ،کــه پایــه و اســاس قواعــد حقــوق را تشــکیل
میدهــد و الـزام از آن را توجیــه میکنــد؛ بــر ایــن اســاس
بحــث از مبانــی ،از مباحــث بســیار پیچیــده بــه شــار
م ـیرود ،بنــا برایــن ،مبانــی عبــارت اســت ،از هدفهــای
معلــوم و مشــخص ،کــه نظــام حقــوق حاکــم بــر جامعــه
اعــم از حقوقــی یــا جزایــی ،بــرای تحقــق بخشــیدن و
دسرتســی بــه آنهــا بــه وجــود میآیــد ،ایــن اصطــاح
مبنــاء را نبایــد بــا اصطــاح منابــع کــه یکــی دیگــر از
اســطالحات متــداول حقــوق اســت یکــی دانیســت.
ج  -ویژگیهــای مبنــا :گرچــه در علــم حقــوق ،دو واژه «
مبنــا» و «منبع»بــا یــک دیگــر ارتبــاط نزدیکــی دارنــد .در
ایــن جــاه بــه اختصــار بــه بیــان ایــن ارتبــاط و مقصــود از
ایــن دو واژه ،پرداختــه میشــود ،مبنــا ،امــری اســت کــه
قاعــدۀ حقوقــی را الـزام آور میکنــد و بــه آن مرشوعیــت
مــی بخشــد .بــه عبــارت دیگــر ،مبنــا در اصطــاح حقــوق
دانــان عبــارت اســت از یــک قائــدهای کلــی کــه نظــام
حقوقــی بــر آن مبتنــی اســت و مقــررات حقوقــی بــر
اســاس آن وضــع میگــردد .در واقــع مبنــا در هــر نظــام
حقوقــی اصلــی اســت ،کــه قوانیــن و مقــررات آن نظــام
مرشوعیــت و لــزوم اجـرای خــود را از آن اصــل بــه دســت
مــی آورنــد.
حقــوق دانــان معتقدنــد ،بـرای تدویــن قوانیــن حقوقــی
بایــد نخســت»منبع» را شــناخت ســپس «مبنــا» حقوقــی
را از آن اســتخراج کــرد ،و انگهــی بــه تدویــن « مــواد»
قانــون پرداخــت بــه عنــوان مثــال ،یکــی از مــواد اعالمیــه
جهانــی حقــوق بــر ایــن اســت ،کــه هم ـهای اف ـراد در
برابــر قانــون مســاوی انــد .ایــن مــاده یــک مبنــا دارد ،کــه
عدالــت نیــز از دیــدگاه هــای عــام ایدئولوژیــک رسچشــمه
میگیــرد ،کــه منبــع بــه شــار میرونــد .پــس فــرق مبنــا
و منبــع ایــن اســت کــه مبنــا بــه قوانیــن مرشوعیــت و
ال ـزام آوری میبخشــد ،امــا نقــش منبــع ارائــه مقــررات و
قوانیــن اســت و بــا مراجعــه بــه منبــع ،مقــررات اجتامعــی
کشــف و در اختیــار جامعــه و مجریــان گذاشــته میشــود،
بــدون اینکــه از مرشوعیــت قوانیــن و رضورت اطاعــت
از آن هــا بحــث کنــد .پــس در منبــع حقــوق ،بحــث از
مرشوعیــت یــا الزم االجــرا بــودن مقــررات اجتامعــی و
یــا اینکــه قواعــد و مقــررات براســاس چــه اصلــی وضــع
گردیــده مطــرح نیســت؛ بلکــه بــه منبــع حقــوق رصفــا بــه
ایــن نظــر مینگریــم کــه قوانیــن و مقــررات را در اختیــار
مــا میگــذارد .امــا مــاک ایــن مقــررات چیســت؟ کاری
بــه آن نداریــم .مبنــای حقوقــی هــم دو ویژگــی دارد:
-1مبنــا در صــورت ابهــام یــا ســکوت قانــون بـرای حقــوق
دانــان و قضــات رفــع ابهــام میکننــد ،زیــرا قوانیــن بــر
اســاس مبنــا وضــع میشــوند.
 -2مرشوعیــت و الزامــی بــودن قوانیــن از مبنــای آن هــا
ناشــی میشــود و در صــورت پذیــرش مبنــای یــک قانــون
از ســوی ملــت ،آنــان ملــزم بــه رعایــت آن قوانیــن خواهــد
بــود .از طــرف دیگــر ،مبنــای حقــوق ،نظــارت شــهروندان
بــر نظــام اجرایــی ،مقــررات مخالــف باورهــا و ازرشهــای
جامعــه جلــو گیــری میکنــد:
د -مفهــوم آزادی:آزادی در لغــت بــه معنــای حریــت،

اختیــار ،خــاف بندگــی ،قــدرت عمــل و تــرک عمــل و
قــدرت انتخــاب اســت .رهــا شــدن خــاص شــدن.
آزادی در اصطــاح ،بــه معنــای مصــؤن مانــدن از اراده
مســتبدانه ،فقــدان موانــع در راه تحقــق آرزوهــای
انســانی ،ســلب مانــع ترقــی و تکامــل ،داشــن حــق انجــام
هــر عملــی تــا حــدی کــه حــق دیگــران مــورد تجــاوز
ق ـرار نگیــرد ،مصــؤن مانــدن از اراده مســتبدانه دیگ ـران
مــی باشــد.به عبــارت دیگــر ،ازادی در اصطــاح حقــوق
بــه معنــای آزاد اندیشــی انتخــاب عقیــده ،اظهــار نظــر و
حــق انتخــاب نظــام اجتامعــی دلخــواه تجلــی مییابــد،
گفتنــی اســت کــه آزادی مــورد نظــر ،در ایــن مدخــل از
مقولههــای روان شــناختی ،عرفانــی و فلســفی نیســت.
واژه آزادی ،بــه مفهــوم مختلفــی اشــاره دارد ،کــه شــامل
پایــهای خــود مختــاری ،حکومــت برخــود و اســتقالل از
یــک ســو ،و توانایــی کســب هدفهــا از ســوی دیگــر
میباشــد ،داشــن انتخــاب هــای مختلــف در مــورد انجــام
یــک کار ،بــه ایــن معنــا اســت کــه اگــر شــخصی بخواهــد
آن را انجــام دهــد ،هیــچ چیــز نبایــد او را از انجــام آن بــاز
دارد و اگــر نخواهــد آن را انجــام دهــد هیــچ چیــز نبایــد
او را مجبــور بــه انجــام آن کنــد ،حــد بــاالی ایــن قابلیــت
انتخــاب ایــن اســت کــه حتــی عوامــل درونــی ،روانــی نیــز
مانعــی در انجــام انتخــاب ایجــاد نکننــد.
آزادی ،آزادی در و ســعترین معنــای کلمــه حالتــی
اســت کــه چیــزی محــدود بــه چیــز هــای دیگــر نباشــد
و بتوانــد در فضــا جابجــا شــود ،در مــورد انســان حالتــی
اســت کــه در آن اراده شــخصی بـرای رســیدن بــه مقصــود
خویــش بــه مانعــی برنخــورد .هــگل آخریــن فیلســوف
صاحــب مکتــب تاریــخ فلســفه غــرب ،معتقــد بــود آزادی
جوهــر حیــات اســت همچنانکــه کشــش جوهــر آب
در عیــن متــام تعاریــف آمــده از آزادی هرگونــه فشــار و
اجبــار بــد منیباشــد ،مثــا بــاز داشــن کســی کــه خــود،
یــا دیگ ـران را کــه آزار میراســند بــد شــمرده منیشــود،
هــم چنانکــه در یــک نظــم قانونــی پذیرفتــه شــده ،هیــچ
کســی بــا محدودیتهــای قانونــی مخالــف نیســت و از
میــان رفــن قانــون آزادی بــه شــار منیآیــد بلکــه آشــوب
شــمرده میشــود.
آزادی مطلــوب اســام ،اینســت کــه بــر بتوانــد در
ســایهی آن بــه حقــوق طبیعــی خــود دســت یابــد،
بنابرایــن ،دانشــمندان و عاملــان بایــد بــا قلــم و بیــان خــود
امــت را آگاه ســازند و منافــع مــادی و معنــوی وی را بــه
او بشناســانند ،تــا در نتیجــه عدالــت و احســاس و تعــاون
برنیکــی ،و تقــوی بــر روابــط بیــن مــردم حاکــم شــود و
بــه مــوازات آن اســتبداد و خــود کامگــی از بیــن بــرود،
همچنیــن آزادی قلــم و بیــان بــه منظــور افشــاء حقایــق
انتقــاد و از مفاســد اســت ،تــا از فســاد حکومــت و جامعــه
بــه هرشــکل کــه باشــد جلــو گیــری شــود ،حفــظ حقــوق
خلــق و تأمیــن و مصالــح جامعــه و قلــع مــاده ظلــم و
جنایــت و خیانــت ،تحقــق بخــش ترقــی و اســتکامل ملــت
اســت و ایــن عیــن آزادی اســت.
مفهــوم زنــدان :زنــدان در لغــت بــه معنــای محبــس،
بندیخانــه ،قیدخانــه ،حبــس ،ســجن ،جایــی کــه متهــان و
محکومــان و تبهــکاران را در آن نــگاه دارنــد ایــن کلمــه
در فرهنگســتان زبــان وادب فارســی بــه جــای حبــس
پذیرفتــه شــده اســت .بــه معنــای دیگــر« ،زنــدان یکــی از
انــواع تعزیـرات و امــور بــاز دارنــده از تخلفــات اســت ،بــه
عــاوه گاه بـرای جلوگیــری از فـرار ،یــا تحــت فشــار قـرار
دادن بدهــکاران بـرای ادای دیــون ،چــارهای جــز بازداشــت
و زندانــی کــردن آنهــا نیســت».
همچنــان بعضــی از دانشــمندان زنــدان را در معنــای عــام
کلمــه ،محلــی اســت کــه در آنجــا متهــان ،یــا محکومــان
کیفــری بــا ق ـرار ،یــا حکــم کتبــی مقامــات صالحیــت دار
قانونــی موقتــا ،یــا بـرای مــدت معیــن و یــا بــه طــور دائــم
نگهــداری میشــو.

سه سند تقنینی از...

اصطالحات حقوقی

پــس از بحــث در بــارهی ایــن طــرح ،کمیتــۀ قوانیــن کابینــه آن را
تأییــد منــوده و فیصلــه کــرد کــه مناینــدگان بــا صالحیــت وزارت
مالیــه ،وزارت اقتصــاد و اداره تفتیــش و وزارت عدلیــه مکلــف انــد
کــه در جهــت تنظیــم اصالحــات پیشــنهادی اعضــای کمیتــه و رفــع
دیگــر مشــکالت جزیــی موجــود در طــرح ،اقــدام کننــد.
همچنــان در ایــن جلســه کمیتــه قوانیــن ،طــرح مقــرره تنظیــم
سیســتم مدیریــت قضایــا نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ایــن طــرح بــه منظــور تنظیــم وظایــف ،صالحیتهــاو
مســوولیتهای ادارات ذی دخــل ،تنظیــم ،ثبــت ،مدیریــت،
پیگیــری و طــی مراحــل رسیــع قضایــای حقوقــی و جزایــی ،بهبــود
و ترسیــع رســیدگی بــه قضایــای حقوقــی و جزایــی ،الکرتونیکــی
ســازی ثبــت قضایــای حقوقــی و جزایــی ،تقویــت شــفافیت و
پاســخگویی در پیگیــری آنهــا ،تأمیــن امنیــت و مصوونیــت
سیســتم مدیریــت قضایــا وضــع شدهاســت.
طــرح مقــرره یــاد شــده بعــد از بررســی همــه جانبــه اعضــای
جلســه بــه تأییــد رســید و نیــز فیصلــه گردیــد کــه وزارت عدلیــه
ب ـرای طــی مراحــل قانونــی ایــن طــرح و دو ســند تقنینــی دیگــر
کــه در جلســه کمیتــۀ قوانیــن بــه تأییــد رســید ،اقــدام کنــد.

.1اجـراأت جزائــی :عبــارت از پروســه کشــف ،تحقیــق ،تعقیــب
و محاکمــه طبــق احــکام قانــون می¬باشــد.
.2اســتنطاق :مطالبــه بیــان حقایــق از مظنــون اســت در رابطــه
بــه ارتــکاب جــرم  ،نحــوه و انگیــزۀ عمــل در حــدود احــکام
قانــون ( .فقــره  ۱۲مــاده  ۴ق.ا.ج)
.3اســناد :اوراقــی اســت کــه حــاوی معلومــات رســمی یــا
خصوصــی بــه شــمول اوراق تحقیق،گ ـزارش اهــل خــره ،ق ـرار
یــا حکــم محکمــه ،نوشــته هــا ،کتــاب و یا امثــال آن می¬باشــد.
 .4اقــارب :زوج و زوجــه واصــول و فــروع آنهــا ب ـرای یکدیگــر
الــی درجــه دوم ،پــدر ،مــادر واصــول آنهــا الــی درجــه دوم و
بــرادر ،خواهــر ،کاکا ،مامــا ،خالــه ،عمــه و فــروع آنهــا الــی
درجــه دوم می¬باشــند.
.5اقــرار :اعــراف بــه ارتــکاب جــرم اســت  ،بــدون اکــراه بــا
رضایــت کامــل و درحالــت صحــت عقــل در حضــور محکمــۀ
بــا صالحیــت.
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واژه رهــري :رهــری ماننــدي چ ـراغ ســبز و درخشــنده اســت
کــه مديــر در فــراز و نشــيبهاي تاريــک مديريــت بايــد از
آن اســتفاده منــوده و مديريــت خويــش را بــا رهــری بيارايــد.
مديــر در نقــش رهــر بــه منزلــه کســی اســت کــه میتوانــد در
افـراد زيــر دســت خــود نفــوذ غــر مــريئ داشــته و زيــر دســتان
قــدرت ونفــوذ اورا بپذيرنــد .رهــری و هدايــت زمــان تحقــق
ميابــد کــه شــخص بتوانــد اف ـراد ديگــر را بــه منظــور نيــل بــه
هدفهــای پیشبينــی شــده بــه تــاش وفعاليــت وادار ســازد،
زي ـرا رهــری بــر خــاف بســياری از وظايــف مديريــت ،چــون
(برنامــه ريــزی ،ســازمان دهــی ) وظيفــه اســت کام ـاً رفتــاری
کــه بــا در گــری ف ـراوان در روابــط شــخصی رسوکار دارد .بــه
زبــان ســاده تــر رهــری وظيفــه اســت کــه ضمــن آن مدي ـران
میکوشــند تــا بــا ايجــاد انگيــزه و ارتبــاط مؤثــر انجــام ســاير
وظايــف خــود را در تحقــق اهــداف ســهولت بخشــيده وکارکنــان
را از روی ميــل وعالقــه بــه انجــام وظايــف شــان ترغيــب مناينــد.
رهــری در مفهــوم ســازماين جــزء جــدا از مديريــت نبــوده ،بلکــه
يکــی از وظايــف عمــده و اصــي آن بشــار ميآيــد ،و از آن
تعاريــف زيــادی صــورت گرفتــه اســت کــه مهمتريــن آنهــا را
در ذيــل مینگاريــم.
يکــی از متفکريــن علــوم انســاين بنــام «تــری» میگويــد:
«رهــري عبــارت از فعاليتــی اســت کــه مــردم را بــرای تــاش
مشــتاقانه در جهــت کســب اهــداف گروهــی تحــت تأثــر قـرار
میدهــد  ».دانشــمند ديگــري بنــام «ديويــس» چنیــن بیــان

منــوده اســت »:رهــری را توانــای ترغيــب ديگــران بــه
کوشــش مشــتاقانه جهــت تحقــق اهــداف معــن میدانــد.
کنتــز ،در مــورد تعريــف رهــری گفتــه اســت« :تحــت
تأثــر قـرار دادن ديگـران را جهــت کســب ،هــدف مشــرک
رهــری میگوينــد ».متفکريــن ديگــر بنامهــای هرســی و
بلنچــارد چنــن ابـراز نظــر منــوده انــد « :هــر وضعيتــی کــه
در آن ســعی بــه تحــت تاثــر در آوردن رفتــار فــرد يــا گــروه
شــود رهــری صــورت گرفتــه اســت».
مــرور بــر آثــار ســاير نویســندگان مديريــت آشــکار
میســازد کــه اغلــب آنــان توافــق دارنــد کــه رهــری در
پريامــون تاثــر گــذاری بــر فعاليتهــای يــک فــرد يــا
يــک گــروه اســت کــه در وضعيــت معينــی در جهــت
تحقــق هدفــی کوشــش میکننــد .واقعيــت آن اســت کــه
تفــاوت چندانــی بــن تعاريــف مختلــف رهــری ديــده
منیشــود ،ايــن گونــه احســاس میشــود کــه همــه آنــان
از يــک واقيعــت ( تحــت تاثــر ق ـرار دان رفتــار ديگ ـران )
ســخن میگوينــد .از تعاريــف کــه بيــان گرديــد بــه ايــن
نتيجــه میرســيم کــه رهــری عبــارت اســت از» قــدرت
تاثــر گــذاري بــر پــروان بــه نحــوی کــه بــر اســاس ميــل
وخواســته خــود جهــت تحقــق اهــداف ،درموقعيتهــای
شــگوناگو حرکــت کننــد.

تاريخچه رهربی:

ســابقه مديريــت و رهــری بــه آغــاز پيدايــش انســان
برگشــته و عمــری بــه درازای تاريــخ خلقــت دارد .از روزی
کــه بــر ،قــدم در مغارههــای ســنگی گذاشــت و ب ـرای
ف ـرار از حــوادث آن روزگار و نجــات از حمــات حيوانــات
درنــده ،يــا رهایــی از گرمــای تابســتان و رسمــای زمســتان
بــه غارهــا پنــا بــرد کــه تــا امــروز همچنــان وجــود دارد.
گاهــی ســازند ه وکار آمــد و زمــان ديگــر مخــرب و
ناســازگار  .جريانــی کــه بــدون ترديــد تــا فــردا و فرداهــاي
ديگــري هــم در برابــر اقــوام و ملتهــای بــی شــاری
جهــان ،عــرض انــدام خواهــد کــرد .برخــی از محققــن و
پژوهشــگران بــر ايــن باورانــد کــه ايــن پديــده بــا شــکل
گــری نهــاد خانــواده مطــرح شــده اســت ،و پــدر بــه صفت
رئيــس خانــواده وظايــف متعــددی را بــر عهــده داشــته
اســت کــه از جملــه اداره اعضــای خانــواده و نگهــداري
آنهــا در برابــر تجــاوز ديگــران ،همچنــن نظــارت
برمقــررات داخلــی و رعايــت آن توســط افــراد خانــواده
بــود .تنهــا ســازمانی کــه وجــود داشــت و میتوانســت
اعضــای خويــش را بــه رعايــت قانــون و مقــررات غــر
مــدون ،کــه مــورد پذيــرش همــه قـرار داشــت ،بطــور عينــی
وادارد ،هامنــا واحــد اجتامعــی (خانــواده ) بــوده اســت.
امــا بــا توســعه و تکامــل زندگــي انســانها و بوجــود آمــدن
قبايــل وگــروه هــای قومــی ،مفهــوم مديريــت و رهــری
نيــز وســيع تــر شــده و از چارچــوب خانــواده هــا بــه بــرون
رسايــت کــرد ،و در ســطح باالتــر چــون رياسـتهای قبايل،
بــزرگان قــوم مطــرح گرديــد .هــر قــدر کــه ســاختارها و
تشــکيالت اجتامعــی گســرش و توســعه يافــت ،مديريــت
و رهــری از اهيمــت خــاص برخــوردار گرديــد .چــون
وقتــي دو يــا چنــد نفــر تشــکيل يــک گــروه اجتامعــی را
میدهنــد و بايکديگــر رابطــه بــر ق ـرار میکننــد ،تاثــری
کــه اف ـراد ايــن گــروه ،روی يکديگــر میگذارنــد ،يکســان
و برابــر نيســت؛ بلکــه بعــي ا ز اف ـراد نقــش فعــال تــری
بــه خــود گرفتــه و تاثــر بيشــری روی ديگـران میگذارنــد
 ،بطوريکــه بيــش از ديگ ـران در گــروه مــورد توجــه ق ـرار
ميگرنــد و ايــن زمينــه آغــاز پيدايــش رهــری در گــروه
اســت.
ادامه در صفحه3

کابینــه دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان
گــزارش کامــل اجــراات تقنینــی ســال 1398
وزارت عدلیــه کــه شــامل طــی مراحــل  102ســند
تقنینــی ،ارایــه مشــورههای قانونــی ،اب ـراز نظــر
حقوقــی و قانونــی دربــاره تفاهمنامههــا و
موافقتنامههــا ،تصدیــق اســناد رســمی و ترجمــه
ایــن اســناد میشــود را تصویــب کــرد.
همچنیــن پــان تقنینــی ســال  1399وزارت عدلیــه
بــرای ســال جــاری ،در جلســهی کابینــه کــه در
روز دوشــنبه 13 ،ثــور برگـزار گردیــده بــود ،مــورد
تصویــب قـرار گرفــت.
بــر بنیــاد ایــن گـزارش کامــل تقنینــی ســال ،1398
در ایــن ســال  102ســند تقنینــی از ســوی وزارت
عدلیــه جمهــوری اســامی افغانســتان طــرح،
تدقیــق و طــی مراحــل شدهاســت.
از ایــن میــان 9 ،ســند تفنینــی شــامل قانــون کادر
علمــی تخصصــی طبــی ،قانــون تنظیــم امــور
زندانهــا ،طــرح قانــون اداره عالــی بررســی،
تعدیــل و ایـزاد در برخــی مــواد قانــون تحصیــات

عالــی ،لغــو برخــی از مــواد قانــون پولیــس و
قانــون اســتمالک زمیــن پــروژه پایپالیــن گاز
ترکمنســتان ،افغانســتان ،پاکســتان و هنــد طــی
فرامیــن تقنینــی ریاســت جمهــوری نــر و ســپس
بــه وزارت دولــت در امــور پارملانــی غــرض ارایــه
بــه شــورای ملــی ارســال شدهاســت.
همچنیــن  30ســند تقنینــی در ایــن ســال ،از
جملــه طــرح قانــون داراالفتــاء ،طــرح قانــون
جــران خســاره قربانیــان ملکــی منازعــه ،طــرح
قانــون حقــوق و امتیــازات بازمانــدگان شــهدا و
مفقودیــن و طــرح قانــون اداره بــازرس بــه کمیتــه
قوانیــن کابینــه ارســال شدهاســت.
طــرح  38ســند تقنینــی دیگــر پــس از تاییــد
کمیتــه قوانیــن کابینــه بــه ریاســت عمومــی دفــر
مقــام عالــی ریاســت جمهــوری ارســال شــده تــا
بــه کابینــه ارایــه شــود .ایــن اســناد شــامل طــرح
مقــرره تنظیــم امــور مشــارکت عامــه و خصوصی،
طــرح مقــرره تولیــد و توریــد مــواد منفجــره،
طــرح مقــرره تنظیــم اعالنــات تجارتــی اجنــاس
و خدمــات ،طــرح مقــرره اعــاده داراییهــای

غیــر قانونــی ،طــرح قانــون حفاظــت حیوانــات
وحشــی ،طــرح مقــرره امنیــت هوانــوردی ملکــی،
طــرح قانــون پناهندگــی ،طــرح قانــون مراســم
تحلیــف ،طــرح قانــون کار ،پنــج فرمــان درمــورد
عفــو و تخفیــف و چندیــن ســند دیگــر میشــود
کــه بــه کابینــه کشــور ارایــه شدهاســت.
همینطــور  17ســند دیگــر پــس از تصویــب
کابینــه غــرض نــر بــه وزارت عدلیــه مواصلــت
کردهاســت .همچنیــن چهــار ســند دیگــر پــس
از تاییــد در کابینــه بــرای تصویــب بــه شــورای
محــرم ملــی فرســتاده شدهاســت.
در کل در ســال  ،1398وزارت عدلیــه عــاوه
بــر طــی مراحــل  102ســند تقنینــی410 ،
مــورد مشــوره قانونــی بــه وزارتهــا و ادارات
دولتــی ارایــه کــرده ،دربــاره  164موافقتنامــه،
تفاهمنامــه و ق ـرارداد اب ـراز نظــر قانونــی کــرده
و ترجمــه بیــش از  112هــزار ســند رســمی را
تصدیــق کردهاســت.همچنین  141ســند دیگــر
شــامل اســناد تقنینــی ،فرامیــن و مصوبــات،
موافقتنامههــا ،قراردادهــا و اســراتیژیها بــه
زبانهــای ملــی و بیناملللــی ترجمــه شدهاســت.

د شــفع پــه هکلــه دمدنــی قانــون پــه ۲۲۱۳
مــاده کــی خــاص قانونــی حکمومنــه وضــع
شــوی د قانــون د احــکام پــه مطابقــت ویلــی
شــو چــه شــفع پــه لغــت کــی ضــم ( یــو
ځــای کولــو ) او تقویــت تــه ویــل کیــږی
او د شــفعه دحــق پــه اســاس یــو شــخص د
ملکیــت مالــک کیــږی او پــه حقیقــت کــی
خپــل ملکیــت څــه زیاتــوی .
پــه فقهــی اصطــاح کــی شــفعه  :د رشیــک
هغــه جــری حــق دی چــه دزیــان دلــه منځــه
وړلــو لپــاره یــو خرڅــا وتــه وړانــدی شــوی
عقــار د قیمــت پــه بــدل کــی لــه پلورونکــی
څخــه تــر الســه کــوی .
د مدنــی قانــون  ۲۲۱۳مــاده ( شــقع بــه
اخیســتونکی بانــدی دټــول یــا ځینــی خــرڅ
شــوی عقــار د متلــک دحــق څخــه د مثــن او
هغــه مرصفونــو پــه بــدل کــی چــه صــورت
یــی موندلــی عبــارت ده کــه څــه هــم پــه
جــری صــورت رسه وی)

پــه شــفعه کــی حکــم داده چــی پــه ملکیــت
کــی یــا ملکیــت تــه نــږدی دیــو پــردی او
نــوی شــخص د راننوتــو دوامــداره زیــان لــه
منځــه وړل دی ځکــه پــه کــډو ملکیتونــو کــی
د راکــړی ورکــړی او کاونــډی تــوب اړیکــی
خرابیــږی د ســتونزو د مخنیــوی لپــاره لومړی
حــق د شــفعی د خاونــد دی چــه خرڅــاو تــه
وړانــدی شــوی ملکیــت واخلــی
د احنافــو پــه وړانــدی د شــفعی د اســتحقاق
ســببونه دری دی
 -۱د خرڅالوتــه وړانــدی شــوی څیــز کــه
رشاکــت
 -۲د ارتفــاق یعنــی لــه حقوقــو څخــه پــه
یــوه حــق کــی کــډون لکــه الره او یــا ویالــه
کــی رشاکــت .
 -۳کاوندیتــوب رشاکــت پــه شــفع کــی
دوه نوعــی ده یــو پخپلــه پــه خــرڅ کــړی
شــوی عقــار کــی رشکــت اوبــل د هغــی پــه
حقوقوکــي رشکــت ( مدنــی قانــون )۲۲۱۵

مــاده پــه مبیعــه کــی رشکــت  :د شــفعی اول
حقــدار ؛ هغــه څــوک دی چــه پــه ملکیــت
کــی رشیــک دی چــی خرڅــاو تــه وړانــدی
شــوی وی کــه چیــری هغــه نــه وی اویــا دا
چــی د خپــل حــق څخــه تیــر شــی  .دویــم
حقــدار  ،د ارتفــاق حــق لرونکــی شــخص د
شــفع حــق لرونکــی دی کــه داهــم نــه وی
اویــا داچــه دحــق څخــه تنــازل وکــړی بیــا د
ګاوندیتــوب حــق دی او د امــام ابــو یوســف
(رح) پــه وړانــدی د رشیــک پــه شــتون کــی
نورخلــک لــه اســتحقاق څخــه محــروم او
یــوازی رشیــک د شــفعه حــق لرونکــی بلــل
شــوی دی او امــام ابویوســف رشیــک فــی
املبیــع اونــور شــفیعان د نــږدی اولــری نیاګانو
پــه څیــر قیاســوی او د امــام محمــد (رح) لــه
نظــره پــه خرڅیدونکــی ملکیــت کــی رشیــک
د اخیســتلو لومــړی حــق لرونکــی دی کــه
چیــری رشیــک د اخیســتلو څخــه تیــر اویــا
نــه وی نــور شــفیعان د شــفع حــق لرونکــی

د شفع د دعوی څرنګوالی

مدیون بودن شــخص موجب ســلب یا محدود شــدن آزادی وی منی شــود.

برگـزاری موفقانــه دوره ســوم ســتاژ تقنینــی بـرای
 137تــن ،از دیگــر کارکردهــای وزارت عدلیــه در
ســال  1398اســت.
پالن تقنینی 1399
وزارت عدلیــه بـرای ســال  ،1399طــرح ،تدقیــق و
طــی مراحــل  60ســند تقنینــی شــامل 25 ،قانــون،
 30مقــرره و  5مــورد تعدیــل در اســناد تقنینــی را
برنامهریــزی کردهاســت.
طــرح مقــرره موسســات تعلیمــی خصوصــی،
طــرح مقــرره تخلفــات طبــی ،طــرح قانــون
تفســیر قانــون اساســی ،طــرح قانــون اصــول
محاکــات اداری ،طــرح قانــون تکافــل ،طــرح
قانــون احصائیــه ،طــرح قانــون ســایربی ،طــرح
قانــون نباتــات طبــی ،طــرح قانــون شــاروالیها،
طــرح قانــون کادســر ،طــرح قانــون ثبــت زمیــن،
طــرح قانــون پولیــس و طــرح و تعدیــل  48ســند
تقنینــی دیگــر در بخشهــای مدنــی و اقتصــادی
شــامل پــان کار تقنینــی ســال  1399وزارت
عدلیــه شدهاســت.

تتبع ونگارش :محمد عارف صباح

دی او وایــی د شــفع مثــال داســی دی لکه
پــه روغتیــا کــی قــرض اد دمــرض املــوت
دحالــت قــرض دواړه قرضونــه حــق دی
خــو د صحــت د حالــت قــرض لومړیتــوب
لــری کــه روغ قرضــدار خپــل حــق وبښــی
نوبیــا د نــاروغ قرضــدار حــق دی پــه
همــدی ټوګــه د شــفعی حــق هــم ټولــو
شــفعیانو تــه پــه خپــل وار رسه حاصلیــږی.
دالر او ویالــی د کــی رشاکــت معنــی داده
چــه څــوک پــه خاصــه الره اویــا ویالــه
کــی رشیــک وی د عامــی الری د رشکــت
پــه ســبب څــوک د شــفعی مســتحق نــه
ګرځــی او دخاصــی الری او ویالــی پــه اړه
ډول ډول نظریــات شــته  ،بــاوری خــره
داده چــی د هــری زمانــی مجتهدینــو تــه
دی پریښــودل شــی کــه چیرتــه لــه یــوی
فرعــی ویالــی څخــه بلــه فرعــی ویالــه
بیلــه شــوی وی.

(ماده  32قانون اساســی)
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