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باید یاد آور شد که از تأسیس اولین زندان در افغانستان و 
یا امیر ایجاد گردیده اسناد مؤثق  اینکه در زمان کدام شاه 
وجود ندارد. ولی با بوجود آمدن حکومت های شاهی مطلقه 
در مناطق معین از طرف شاه برای تأمین عدالت، زندان ها 
درکتاب  پوپلزایی«  »وکیلی  عزیزالدین  است.  شده  ایجاد 
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 می گرفت. پیش او خود و 
رعیت برابر و هیچ تفاوت وجود نداشت. او در ایجاد محاکم 
و بر قراری عدالت سعی زیاد مبذول می داشت، مرد عادل 
و رشیعت پسند و مخالف ظلم بود. همواره از زندان دیدن 

می کرد وعرض مظلوم را می شنید«.
تا سال 1343 هـ. ش، وجود   حکومت های مطلقه وشاهی 
داشته و پادشاهان صالحیت به زندان انداخنت، تعیین میعاد 
در  این که  تا  بودند.  دارا  را  کشور  اتباع  متام  ورهائی  حبس 
وحبس  خانه ها  توقیف  نامه  نظام  اولین  هـ.ش،  سال1302 
اول  ماده  در  و  ماده،   )27( شامل  و  گردید  نافذ  خانه ها 
و  الحکومه  نائب  مرکز  )در  بود  گردیده  ترصیح  چنین  آن 
خانه ها  حبس  کالن،  وحکومت های  اعلی  حکومت های 
وعالوه بر آن در دارالسلطنه کابل یک حبس خانه عمومی 

موجود استند(.
در دوره محمد نادر شاه درسال1312 هـ.ش، دستوری دیگری 
حبس  و  خانه ها  توقیف  نامه  اصول  نام  به  زندان  باره  در 
خانه ها نافذ گردید که به موجب مهر توشیح شاهانه محمد 
با یک  اما اصولنامه مذکور  انفاذ داده شد.  اجازه  نادر شاه 
اصدار  ظاهرشاه  محمد  فرامین  طی  که  اضافاتی  سلسله 
گردیده بود تا سال 1361 هـ.ش، نافذ ومر عی االجرا بود. در 
دوران پادشاهی محمد نادر شاه ومحمدظاهر شاه به زندان 
محل  والیت  هر  در  زندان  توجه منی شد،  چندان  محبس  و 
منناک، اطاق های تاریک که کمرت نور آفتاب در آن می رسید و 
اطاق های تنگ و تاریک داشت و هم چنان بر خورد کارکنان 

زندان با زندانیان زشت ونادرست بود.
 تاریخچه زندان

نخستین  تأسیس  برای  دقیقی  تاریخ  منی تواند  کس  هیچ 
تقریبا  مسأله  این  زیرا  کند،  ذکر  برشیت  تاریخ  در  زندان 
شد  رشوع  برش  اجتامعی  زندگی  که  ایامی  قدیمی ترین  به 
باز می گردد، از آن روزی که حکومت به وجود آمد ظاهرا 
دیگری  افراد  حکومت  از  غیر  بلکه  داشت،  وجود  زندانی 
و  مجرم  با  جدال  ستمگر،  ارباب های  و  جبار  مالکان  مانند 
مجرمیت امان انسان را بریده است، در این جدال بی امان، 
را  بسیاری  راه حل های  کنون  تا  دور،  از گذشته های  انسان 
است،  نرسیده  اطمینان  نقطه  به  ولی  است،  کرده  تجربه 
کوشش حقوق دانان، 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 می کنند زندان است. 
گذشه  زمان های  در  انفرادی:  زندان  اولین  ِبنای  تاریخ  اول- 
اجرا می شد، و مجازات هایی  مجازات با قساوت و شقاوت 
انواع  و  کردن  کور  سوزاندن،  گورکردن،  به  زنده  قبیل  از 
زمان  گذشت  با  اما  است،  داشته  رواج  بدنی  شکنجه های 
مجازات حبس به جای کیفر اعدام در نظر گرفته شد و اولین 
زندان به روش انفرادی در روم بنا شد، معموالً زندان ها در 
زیر قرصها و یا در قلعه ها بنا می شد، و اکرث محکومین در 
اولین  مسیح،  مذهب  روحانیون  می سپردند،  جان  زندان ها 
کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی خواستار تعدیل 
مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه 
زندان ها  از  و  اقدام  زندانیان  تربیت  و  اصالح  برای  کردند 

بازدید به عمل آورند.
در  مسیحی  روحانیون  مجمع  در  میالدی   )  817  ( سال  در 
روم، مقررات مربوط به اداره زندان ها تصویب و تاکید شد 
زندان ها باید جنبۀ تربیتی و اصالحی داشته باشد، برای نیل 
شده  نگهداری  انفرادی  بطور  باید  زندانیان  هدف  این  به 
اجازه خواندن کتاب های  آنان کار دستی آموخته شود،  به 
مذهبی را داشته و روحانیون در زندان ها 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 
روحانیون  میالدی   1366 سال  در  شد،  بنا  روم  در  انفرادی 
فرصت  زندانی  انفرادی  روش  در  این که  عنوان  به  مسیحی 
تأمل و تفکر را دارد و از تنهایی زجر کشیده و از عمل خود 
نادم و پشیامن می شوند و با تحمل مشقت روان پاک و منزه 
می گردند، اجرای روش مذکور تایید و تغییر نام زندان ها را 

به ندامتگاه تأیید کردند،

  امــروزه مهــم تریــن هــدف مکاتــب کیفــری نویــن از 
ــاز  ــان و ب ــت مجرم ــالح و تربی ــا، اص ــرای مجازات ه اج
گردانــدن آن هــا بــه جامعــه اســت.  در حقیقــت میــزان 
ــن،  یکــی  ــت مجرمی ــر اصــالح و تربی ــر مجــازات  ب تأثی
از مهم تریــن شــاخصه های ارزیابــی حقــوق کیفــری 
محســوب می گــردد. مجــازات حبــس نیــز در کنــار 
ســایر مجــازات  بــه عنــوان یکــی از مجازات هــای رایــج 
در نظــام کیفــری معــارص مطــرح اســت. آزادی رفــت و 
آمــد و زندگــی کــردن، طــی قــرون متــامدی 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 اصــالح مجرمیــن رواج 
یافــت و از اوایــل ایــن قــرن بــه دنبــال لغــو کیفرهــای 
ــت  ــرح گش ــب مط ــن مناس ــوان جایگزی ــه عن ــی، ب بدن
ــا  ــوص زندان ه ــه درخص ــدد ک ــات متع ــم اصالح علیرغ
ــل  ــور تبدی ــه منظ ــه ب ــی ک ــالش های ــده و ت ــام ش انج
زنــدان بــه یــک نهــاد تربیتــی اصالحــی صــورت گرفتــه 
هنــوز هــم پیامــد هــای جــرم زای ایــن مجــازات از بیــن 

ــه اســت. نرفت
  آزادی مــرشوط فرصتــی اســت کــه پیــش از پایــان 
دوره ی محکومیــت، بــه محکومــان بنــد داده می شــود، 
تــا چنانچــه در طــول مدتــی کــه محکمــه تعییــن 
می کنــد، از خــود رفتــار پســندیده نشــان دهنــد و 
ــا از  ــد، ت ــرا گذارن ــورد اج ــه م ــه را ب ــتورات محکم دس
ــرض  ــی ف ــوند، ول ــدان برخــوردار ش ــق از زن آزادی مطل
ــای  ــار احی ــی در کن ــاد ارفاق ــن نه ــه ای ــن اســت، ک برای
ــی و  ــاز گار اجتامع ــا، س ــردن مجازات ه ــردی ک اصــل ف
ــد،  ــس را تســهیل می کن ــه حب ــان ب ــروری محکوم ــاز پ ب
ــا  ــاره را می دهــد، ت ــرای مجــرم فرصــت اصــالح دوب و ب

ــق دهــد. ــه وف ــط جامع ــا رشای ــاره ب خــود را دوب
مفهوم حقوق

حــق در لغــت :راغــب اصفهانــی کــه از علامی برجســته 
ــق  ــل الح ــد »اص ــت، می گوی ــم اس ــم و هفت ــرن شش ق
املطابقــه و املوافقــه«. اصــل حــق، بــه معنــای مطابقــت 

و موافقــت اســت، او ســپس مــواردی را بــرای کار بــرد 
حــق مشــخص می کنــد کــه بــه قــرار زیــر اســت: 

ــر  ــق حکمــت باشــد، ب ــام کارش مطاب ــه مت 1- کســی ک
ــی  ــی حکیم ــر فاعل ــد و ه ــی خداون ــن معن ــاس ای اس
حــق اســت، »ثــم ردوه الــی اللــه موالهــم الحــق« ولــی 

ــد. ــد می باش ــق خداون ــن ح ــل تری ــن وکام برتری
2- فعــل کــه بــه مقتضــای حکمــت، یــا حکیامنــه باشــد. 
ماننــد »ماخلــق اللــه ذالــک اال بالحــق« خداونــد آن را 
جــز بحــق نیافریــد. و نیــز می فرمایــد »ربنــا ماخلقــت 
هــذا باطــل«  خداونــدا، ایــن جهــان را باطــل نیافریــده.

  3- اعتقــاد کــه مطابــق حــق اســت، مثــل این کــه 
می گویــم اعتقــاد فــالن شــخص در مــورد بهشــت، 
جهنــم، ثــواب، عقــاب، قیامــت و حســاب حــق اســت.

حــق در اصطــالح:   امــا حــق، در اصطــالح دانشــمندان 
ــراد  ــه م ــف دارد، ک ــی مختل ــق معان ــوق، ح ــم حق عل
ــاز و  ــب، امتی ــت از طل ــارت اس ــا عب ــق در این ج از ح
اســتحقاق کــه گاهــی در مقابــل حکــم قــرار می گیــرد، 
یعنــی قابــل نقــل و اســقاط می باشــد، مثــل حــق شــفعه 
و حــق تحجیــر، و امثــال آن، و حکــم چیــزی اســت کــه 
قابــل نقــل و اســقاط نیســت و اراده مکلــف در آن 
ــی  ــت و گاه ــوب و حرم ــل وج ــد. مث ــی باش ــل من دخی
هــم حــق اعــم از حکــم می شــود، یعنــی ویژه گــی 
حــق و حکــم هــردو را دارد، مثــل حــق حیــات، خالصــه 
ــای  ــای لغــوی و چــه در معن واژه ای حــق چــه در معن
اصطالحــی آن یــک نحــوه از » ثبــوت« در آن ملحــوظ 
ــد،  ــی باش ــی و حقیق ــوت تکوین ــن ثب ــواه ای ــت، خ اس
ــاری  ــر اعتب ــدارد، یــک ام ــه ازاء خارجــی ن ــا ب ــه م ک
ــا،  ــن ج ــت در ای ــت، زوجی ــل ملکی ــد، مث رصف می باش
ــی  ــامن معن ــراد ه ــوق، م ــث حق ــرو بح ــی در قلم یعن
ــوق،  ــاره  واژه ای حق ــا در ب ــد. ام ــاری آن می باش اعتب
هــم ســه معنــی متفــاوت وجــود دارد کــه باهــم مرتبــط 

منی باشــد:
1- مــراد از حقــوق هــامن علــم حقــوق اســت، کــه یکــی 
ــه  ــروزه ب ــد، و ام ــانی می باش ــوم انس ــاخه های عل از ش

ــام  ــه ن ــا ب ــک رشــته مســتقل در دانشــگاه ه ــوان ی عن
دانشــکده ی فقــه و حقــوق مطــرح اســت.

و  قوانیــن  مجموعــه  از  اســت:  عبــارت  حقــوق   -2
مقــررات اجتامعــی کــه از ســوی خــدای انســان و جهــان 
ــر قــراری نظــم و قســط و عــدل در جامعــه ای   ــرای ب ب
بــرشی تدویــن می شــود، تــا ســعادت جامعــه را تأمیــن 

ســازد.
حقــوق در ایــن معنــی خــود بــر اســاس اندیشــه ی 
ــا اســت،  ــا و نبایده ــه ی بایده ــی اســالم مجموع حقوق
کــه همــه ی شــهروندان ملــزم بــه رعایــت آن می باشــد.

ــارت از: »مجموعــه  3- حقــوق جمــع حــق، حقــوق عب
ــه  ــه شــهروندان ب ــی اســت ک ــدرت قانون ــازات و ق امتی
لحــاظ انســان مباهــو انســان در روابــط خــود بــا دولــت 
ــه چــه  ــراد جامع ــه اف ــد و هم ــا را دارن ــه آن ه و جامع

دولتــی و غیــر دولتــی.«
مفهوم مبانی

الف - مبنا در لغت:
2   مبانــی 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 ریشــه های 
ــده  ــی گردی ــوق و کیفرهــا« معرف ــی حق ــان و نامرئ پنه
اســت. ولــی در عنوان«مبانــی مجــازات تکمیلــی و 
تبعــی« ســه معنــی متفــاوت از واژه مبانــی بــه ذهــن 

می رســد.
1-منشــأ مرشوعیــت مجــازات: بــه ایــن معنــی کــه 
ــت؟  ــا اس ــا، از کج ــن کیفره ــامل ای ــق اع ــمه ح رسچش
ــدگاه  ــا و دی ــر نظریه ه ــی ب ــن جزائ ــه قوانی ــا ک از انج
هــای مــورد قبــول هــر جامعــه اســتوار اســت، لــذا ایــن 
ــأ  ــه و منش ــه ریش ــفی ب ــی فلس ــا نگاه ــه ب ــش ک پرس
ــه  ــت ک ــی آن اس ــت، در پ ــده اس ــوف ش ــن معط قوانی
ــی  ــادات و نظریات ــه اعتق ــه چ ــا ب ــن کیفره ــد ای در یاب

وابســتگی دارد.

تتبع ونگارش: مختار:»صفری«

تتبع ونگارش: محمد اسحاق "کیهان"

افغانســتان  اســالمی  جمهــوی  کابینــه  قوانیــن  کمیتــه 
ــه  ــه از ســوی وزارت عدلی ــی را ک طرح هــای ســه ســند تقنین
ــرار داد. ــد ق ــورد تایی ــود، م ــده ب ــه ش ــه ارای ــن کمیت ــه ای ب

جلســه کمیتــه قوانیــن کابینــه قبــل از ظهــر روز یکشــنبه،  28 
ثــور بــه ریاســت رسور دانــش، معــاون دوم رییــس جمهــور و 

اشــرتاک اعضــای ایــن کمیتــه برگــزار شــد.
 در ایــن جلســه طــرح مقــرره تنظیــم سیســتم مدیریــت 
ــم مدیریــت رسمایه گــذاری عامــه  ــا، طــرح مقــرره تنظی قضای
و طــرح اساســنامه منونــوی رشکت هــای دولتــی مــورد بحــث 

ــد شــد. ــه و تأیی ــرار گرفت ق
ــاره طــرح  ــه کشــور درب ــر عدلی ــور، وزی ــر ان ــرت عبدالبصی داک

ــه براســاس احــکام  ــی ک ــوی رشکت هــای دولت اساســنامه منون
قانــون رشکت هــای دولتــی تهیــه شــده، گزارشــی را بــه جلســه 

ارایــه منــود کــه پــس از بحــث، مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
ــه  ــت ک ــوری گف ــت جمه ــاون دوم ریاس ــه، مع ــن جلس در ای
ایــن طــرح هیچ گونــه مغایرتــی بــا قانــون رشکت هــای دولتــی 
نــدارد؛ امــا اگــر نواقصــی در احــکام قانــون یــاد شــده وجــود 
دارد، بهــرت آن خواهــد بــود کــه ادارات مســوول بــرای تعدیــل 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــون رشکت هــای دولت قان
ــی  ــه تخنیک ــه کمیت ــرح، ب ــن ط ــد ای ــا تأیی ــه ب ــن جلس در ای
ــه، وزارت تجــارت و وزارت  ــدگان وزارت مالی متشــکل از مناین
عدلیــه هدایــت داده شــد کــه پیشــنهادهای اصالحــی اعضــای 

جلســه را در مــنت ایــن طــرح تنطیــم کننــد.
ــرره  ــرح مق ــاره ط ــه درب ــن جلس ــور در ای ــه کش ــر عدلی وزی
ــت  ــزارش داد و گف ــز گ ــذاری نی ــه گ ــت رسمای ــم مدیری تنظی
کــه ایــن طــرح بــا هــدف تنظیــم امــور مربــوط بــه مدیریــت 
مؤثــر پروژه هــای انکشــافی رسمایه گــذاری عامــه، تحلیــل 
پروســه پروژه ســازی رسمایه گــذاری عامــه بــرای انتخــاب 
پروژه هــای انکشــافی براســاس اولویت هــای ملــی، تخصیــص 
تطبیــق  از  گزارش دهــی  و  ارزیابــی  نظــارت،  بودجــه، 

تهیــه شده اســت. انکشــافی  پروژه هــای 

تتبع ونگارش: بشیراحمدعزیزی    

»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(

تاریخچه زندان 

ادامه در صفحه2

آزادی مشــروطه در حقــوق افغانســتان
ادامه در صفحه2

ادامه درصحفه 2

سه سند تقنینی از سوی کمیته قوانین کابینه تایید شد
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طــي ســال ها ی  )1950( ، رهبــري در مفهــوم 
قــدرت هدايــت و بــه اطاعــت واداشــتن زيــر دســتان 
ــازمان ها  ــدرت در س ــت ق ــن جه ــت  بدي ــرار داش ق
ــود. از طــرف در امــر رهبــري، واداشــتن  متمرکــز ب
ــود.  ــز پوشــيده ب ــن ني ــه اطاعــت از متنفذي ــراد ب اف
عــاوه برايــن داشــتن عنــوان رئيــس يــا مســؤل در 
ــري  ــر رهب ــه ام ــود ک ــده ب ــب ش ــازمان ها موج س
ــوال  ــن من ــرد. بدي ــرار گي ــه ق ــن مرتب ــل اي مکم
مديريــت و رهبــري، در توجــه بــه عوامــل اجتماعــي 
- اقتصــادي در راســتاي توليــد وســيع اقتصــادي، در 
مــورد احتــرام واقــع شــدن قــدرت قــرار مي گرفــت. 
نيــروي  مديريــت  در    1980 ســال هاي  طــي 
انســاني تغييــر حاصــل شــد. الگــوي مديريــت 
ــت  ــرار گرف ــراض ق ــورد  اعت ــال هاي )1950( م س
و ديگــر مديــران نمي توانســتند در موقعيــت رئيــس 
ــد،  ــرار گيرن ــت، ق ــي مي پرداخ ــر و نه ــه ام ــه ب ک
ــروي  ــري  ني ــه رهب ــن جهــت توجــه خــود را ب بدي
انســاني از طريــق  روابــط انســاني معطــوف داشــتند. 
ديگــر باالبــردن صــرف کيفيــت توليــد مــورد توجــه 
نبــود، توجــه بــه تمــام نيــروي انســاني بــا گســترش 
ــداد  ــت قلم ــف مديري ــل وظاي ــا، مکم ــت آن ه کيفي

شــد. 
  قــرآن کريــم در بــاره ضرورت مديريــت و رهبري در 
جامعــه بــه عناويــن مختلــف؛ بيانــات ارايــه فرمــوده  
اســت کــه همــه آن هــا، تاکيــد برايــن موضــوع دارد 
ــات  ــداوم حي ــظ و ت ــراي حف ــه بشــري ب ــه جامع ک
خــود نيــاز مبــرم بــه مديريــت دارنــد. در ايــن جــا 
ــات قرآنــي، اشــاره مي شــود:  ــه برخــي از ايــن بيان ب
قــرآن گريــم در خصــوص رهبــري و مديريــت 
ــه  ــگاه ک ــه: » آن ــد ترجم ــم مي فرماي ــرت ابراه حض
ــش  ــا آزماي ــواع فرمان ه ــه ان ــم را ب ــد ابراهي خداون
ــد،  ــرون آم ــش بي ــرازي از آزماي ــر ف ــا س ــرد ، و ب ک
از جانــب خداونــد بــه او گفتــه شــد، مــن تــو را بــه 
امامــت و مديريــت مــردم برگزيــده ام  ابراهيــم گفت: 
ــد  ــز خواه ــن ني ــدان م ــه فرزن ــري، ب ــن رهب ــا اي آي
ــتم کاران  ــزء س ــر ج ــود: اگ ــد فرم ــيد. خداون رس
ــد.«  ــن نمي رس ــه ظالمي ــد ب ــن عه ــه و اي ــد، ن باش
ــد  ــه معتق ــي درکشــور ها ي پيشــرفته ک ــروز حت ام
ــاي  ــش آگاهي ه ــر افزاي ــه خاط ــرد ب ــش ف ــد  نق ان
مــرد م کــم ر نــگ شــده اســت، ماحظــه مي شــود 
ــا  ــرکت و ي ــر ش ــا رهب ــر و ي ــک مدي ــر ي ــه تغيي ک
کارخانــه  نــرخ ســهام آن شــرکت يــا کارخانــه را در 
بازارهــاي بــورس تغييــر مي دهــد و موجــب تحليــل 
وتفســيرهاي مختلــف در مــوردآن شــرکت ويــا 
ســازمان مــي گــردد. نگاهــي بــه  اهميت رهبــري در 
ــاي سياســي، اقتصــادي،  ــف فعاليت ه ســطوح مختل
ــروز  نظامــي و فرهنگــي، چــه در گذشــته و چــه ام
نشــان مي دهــد کــه رهبــران و مديــران نقــش 
بســيار مهــم واساســي را  در همــه زمينه هــاي 
عهــده  بــه  اجتماعــي  وحرکت هــا ي  پيشــرفت 
ــت  ــوان هداي ــه آن نمي ت ــه ب ــدون توج ــد،  و ب دارن
ــک ســازمان،   ــگ گــروه، ي ــه اعــم از ي ــک مجموع ي

ملــت يــا جامعــه جهانــي را طراحــي و تنظيــم نمــود. 
ــخ  زندگــي ملت هــا و جوامــع انســاني  مطالعــه تاري

ــاند .  ــات برس ــه اثب ــا را ب ــن ادع ــد اي مي توان
مديرکيست و رهبري چيست؟

ــري  ــي » رهب ــناخت و بررس ــدف ش ــه ه ــا آن ک   ب
بدانيــم  بــود،  نخواهــد  بي مناســبت  اســت؛   «
کــه رهبــري و مديــرت چــه تفاوت هــاي دارنــد 
ــده  ــه ش ــت. گفت ــه اس ــدام چ ــر ک ــات ه وخصوصي
ــد و  ــر باش ــد رهب ــم مي توان ــر ه ــه، مدي ــت ک اس
هــم نمي توانــد. زيــرا مديريــت کيفيتــي اســت 
ــن جهــت در  ــگاه اداري و رســمي دارد، بدي ــه پاي ک
بخش هــاي مختلــف ســازماني مديريــت توزيــع 
مي شــود و ويژگي هــا و وظايــف خــاص خــود را 
ــاظ  ــه لح ــري ب ــت ال زم دارد. و رهب ــراي مديري ب
داشــتن کيفيــت فــردي و ظرفيــت نفــوذي بــر 
ــا،  ــن اعض ــود بي ــات موج ــت ارتباط ــه عل ــراد و ب اف
مســؤليت ها و مميــزات خــاص خــود را داردکــه وي 
را ا ز ســاير اعضــاي گــروه جــدا و مســتثنا مي ســازد. 
در تعريــف کاســيک، مديريــت کارکــردن بــه 
ــر  ــاً مدي ــت، بن ــده اس ــف ش ــران تعري ــيله ديگ وس
ــزي کنــد، دســتور بدهــد،  ممکــن اســت برنامــه ري
ــار  ــض اختي ــد، تفوي ــتخدام کن ــد اس ــرول نماي کنت
نمايــد، ســازماندهي کنــد، تشــويق و تنبيــه نمايــد و 
مجــازات کنــد و يــا کار هــاي ديگــري از ايــن قبيــل 
ــه انجــام برســاند. نحــوه کار  ــه طــوري منظــم ب را ب
ــر از  ــه مدي ــت ک ــم اينس ــه مه ــت بلک ــم نيس مه
طريــق کمــک کــردن بــه ديگــران بــه منظــور انجــام 
ــخص  ــدف مش ــک ه ــمت ي ــه س ــان ب ــف ش وظاي
حرکــت مي کنــد. بــا توجــه بــه مفاهيــم فــوق 
ــا  ــه، کاره ــت ک ــي اس ــر کس ــت: مدي ــوان گف مي ت
ــط  ــد، فق ــام ده ــودش انج ــه خ ــاي آن ک ــه ج را ب
ــرزدن و  ــتين ب ــر آس ــؤليت مدي ــد، مس اداره مي کن
انجــام دادن کار، کارمنــدان نيســت، بلکــه، مديريــت 
کار آن هــا را بــه عهــده دارد، هــرگاه يــک مديــر در 
نقــش يــک کار منــد بطــور ســريع وارد پــروژه کاري 
ــه  ــت خــود را ب ــه، وق ــد ک ــد بدان ــن را باي شــود، اي
ــه  ــه وظيف ــوده و ب ــرف ننم ــه مص ــتي و عاقان درس
خويــش عمــل نکــرده اســت و از ايــن کــه چــه بايــد 

ــدارد. ــي ن ــد آگاه بکن
مديــران  و  کارمنــدان  بيــن  واســطه  عنــوا  بــه 
رده هــاي بــاال تــر، عمــل نمايــد: مديــران نقش هــاي 
بســيار ي را  بــازي مي نماينــد  و وظايــف و جايــگاه 
هــاي متفــاوت دارنــد. بــه عنــوان مثــال آن هــا نقــش 
پوليــس راهنمايــي، روانشــناس، معلــم، مشــاور، 
ــن  ــد. درآخري ــا مي نماين ــفيرا را  ايف ــات و س ديپلم
نقشــي کــه نــام برديــم، يــک مديــر بايــد بــه عنــوان 
ــد  ــا را انجــام مي دهن ــک کار ه ــا ي ــن آن ه ــط بي راب
ــج ايــن کار نيــاز منــد هســتند،   ــه نتاي وآن هايکــه ب
ــد  ــطه باي ــک واس ــر دازد. ي ــش بپ ــاي نق ــه ايف ب
بــه عنــوان يــک محافــظ، يــک ســتايش گــر، يــک 
مترجــم و يــک تأميــن کننــد اي منابــع الزم  انجــام 
ــا  وظيفــه نمايــد تــا مطمئــن شــود کــه کا را هــا، ب

کار آيــي بيشــتري بــه انجــام مي رســند وکارمنــدان 
ــي  ــه و قدردان ــورد توج ــان کار، م ــس از پاي ــم پ ه

قــرار مي گيرنــد.
ــي  ــي پرواي ــامحه و ب ــا مس ــري ب ــاً واژه رهب انصاف
زيــادي در ســازمان ها بــکار مــي رود و غالبــاً  درکنــار 
مديريــت بــکار رفتــه اســت. درايــن مــورد مطالعــات 
ــي عرضــه  ــف گوناگون ــده وتعاري بســياري بعمــل آم
شــده اســت، امــا متأســفانه آن چــه کــه غالبــاً ناديــده 
ــم  ــن مفاهي ــه بي ــت ک ــن اس ــود اي ــه مي ش گرفت
اساســي  تفاوت هــاي   « و«رهبــري  »مديريــت« 
وجــود دارد. رهبــر کســي اســت کــه  پيروانــي 
ــه  ــد ک ــان مي ده ــه نش ــن نکت ــد وهمي ــته باش داش
همــه مديــران رهبــر نيســتند، زيرامديريــت بمفهــوم 
ــه  ــت، د رحاليک ــردن اس ــرول ک ــردن وکنت اداره ک
رهبــري کــردن بــه مفهــوم هدايــت کــردن  وکســي 
را بــه مقصــد رســاندن اســت. عــده اي از محققيــن 
ــرد ســه  ــک راهب ــر ان ي ــه  رهب ــد ک ــاور ان ــن ب بدي
ــتکار( را  ــري، پش ــا، درگي ــه )روي ــوم ب ــه موس مرحل
اتخــاذ مي کننــد وتــاش مي نماينــد در جهــت 
ــازند و  ــريک بس ــران را  ش ــا، ديگ ــن روي ــق اي تحق
ــراد  ــد. اف ــه هــدف پشــت کار دارن ــراي رســيدن ب ب
هــم ازکســي پيــروي مي کننــد کــه  بــه او معتقــد و 
بــه آرا و افــکار وي بــاور منــد و در وجــود آن چيــزي 
ــري  ــوزه رهب ــد . د رح ــه نماين ــي ماحظ ــا ارزش ب
نمي تــوان فرمــان صادرکــرد کــه کســي بــه چيــزي 
معتقــد شــود، بلکــه تنهــا مي تــوان اعتقــاد افــراد را 

ــت نمــود. تقوي
ــت  ــر حرک ــر از تصاوي ــواره فرات ــي هم ــر واقع   رهب
ــق  ــد خل ــت جدي ــک واقعي ــد ي ــا بتوان ــد ت مي کن
کنــد. او رويايــي را کــه در ديگــران پرورانــده اســت 
بــه واقعيــت تبديــل مي کنــد. د رفراينــدي واقعيــت 
ــه   ــزي ک ــه تمــام آن چي ــر ب ــه خــود، رهب بخشــي ب
ــم  ــران ه ــه ديگ ــود و ب ــل مي ش ــت تبدي ــادر اس ق
ــز  ــا ني ــه آن ه ــد ک ــدي را مي بخش ــاور من ــن ب اي
مي تواننــد چنيــن کاري را بــه انجــام برســانند. رهبــر 
ــاي  ــه عملکرد ه ــت ک ــد اس ــت، اومعتق ــد اس متعه
گروهــي کل تيــم اســت کــه بــا عــث انجــام گرفتــن 
ماموريت هــاي محولــه مي گــردد. نتيجــه اينکــه 
ــري را از  ــوم رهب ــي مفه ــوم اجتماع دانشــمندان عل
ابعــاد مختلــف مــورد بحــث قــرار مي دهنــد؛ گروهــي 
ــد  ــت مي دانن ــف مديري ــش از وظاي ــري را بخ رهب
ــر  ــوم وســيع ت ــري مفه ــراي رهب ــر ب وگروهــي ديگ
نســبت بــه مديريــت قايلنــد وآن را توانايــي ترغيــب 
ــه کوششــي مشــتاقانه جهــت هدف هــاي  ديگــران ب
معيــن، مي داننــد. و ســر انجــام اگــر رهبــري، نفــوذ 
در ديگــران جهــت کســب هــدف باشــد، مديريــت، 
ــداف ســازماني  ــران جهــت کســب اه ــوذ در ديگ نف
اســت. در رهبــري اهــداف مي تواننــد گوناگــون 
باشــند ولــي در مديريــت اهــداف ســازماني اولويــت 
ــب مطــرح نيســت و  ــري سلســله مرات دارد؛ در رهب

ــد. ــازمان نباش ــو س ــد عض ــر مي توان رهب

اسالم و رهربی...

صــورت کــی د دوهمــی ویالــی خاونــد د شــفع 
لــری کــه چیــری د دوو کورونــو ترمینــځ  حــق 
ــع دی   ــوال رشیــک وی  دواړه رشیــک فــی املبی دی
ــه حــق  ــاق ل ــو څــوک د ارتف ــه ی ځانکــړی خــربه ک
ــه  ــو پ ــړی ن ــه ک ــه  خرڅ ــوازی ځمک ــه ی ــه پرت څخ
دی صــورت کــی د ارتفــاق د رشیکانــو لپــاره شــفعه 
نشــته د مدنــی قانــون د ۲۲۲۱ مــاده پــه اســاس کــه 
ــو قــوی  ــو ځــای شــو ن ــری د شــفعی ســببونه ی چی
ــه دی اســاس  ــږی ؛ پ ــول کی ــح ورک ــه ترجی ســبب ت
څــوک چــه پــه خپلــه عقــار کــي رشیــک وی ترهغــی 
ــه  ــه رشیک ــه چــه ترځمک ــک ت ــه رشی وروســته هغ
احاطــه ولــری ترهغــی وروســته چــه د خــرڅ کــړی 
ــک وی  ــی رشی ــو ک ــو حقوق ــه خاص ــار پ ــوی عق ش
ــه د ملــړی  ــډی ت ــر هغــی وروســته متصــل ګاون اوت

ــږی . ــول کی ــی حــق ورک وال
ــوه څخــه  ــه ی ــری شــفعا ل ــه چی ــارت ک ــل عب ــه ب پ
زیــات وه او هــر یــوه د شــفعه غوښــتنه کولــه او د 
ــه  پلــوه ټــول رسه برابــر نــه وی د مثــال  حقوقــو ل
پــه توګــه یــو رشیــک فــی املبیــع ،  بــل رشیــک پــه 
ارتفــاق او بــل کاوندیتــوب وی پــه دی صــورت کــی 
ــدی دی  وروســته ارتفــاق  ــع وړان رشیــک فــی املبی

او جــار.
 کــه چیــری شــفعی غوښــتونکی ټــول پــه یــوه مرتبه 
کــی وی د خرڅــال 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 
ــه د  ــو قاضــی ب ــب وی ن ــی غای ــی حــارض او ځین ی
ــق  ــه ح ــوی پ ــم د هغ ــتنی رسه س ــه غوښ حارضول
ــه  ــار ن ــه اعتب ــه ب ــب ت ــړی او غای ــه وک ــی فیصل ک
ورکــوی کــه د ویــش وروســته غایــب شــفیع حــارض 
او د شــفع ِغوښــتنه وکــړی قاضــی بــه دهغــه د 

ــوی. ــړی ک ــه اړه پریک ــی پ برخ
ــو:  ــی ؟ ه ــالی ش ــه ت ــه مینځ ــق ل ــفع ح ــا د ش  ای
ــه وړی: ــه منیځ ــق ل ــفع ح ــی د ش ــه چ ــه څ هغ

ــه ځمکــه د شــفع دحــق  ــه چــی شــفیع خپل ۱- کل
ــړی وی. ــه خرڅــه ک څخــه مخت

۲- شــفیع د شــفع د حــق څخــه تیــر او یــا د شــفع 
ــه  ــال پ ــړی د مث ــی وک ــی پروای ــه اړه ب ــتنه پ غوښ
ــواړم  .   ــه غ ــفعه ن ــه زه ش ــی چ ــفیع ووای ــه ش توګ
ــی  ــه داس ــی او پ ــع ووین ــی بی ــفیع  د خرڅوونک ش

ــړی.  ــتنه ونک ــفع غوښ ــی د ش ــال ک ح
۳- شــفیع د پلــورل شــوی ځمکــی د قیمــت ضامنــت 

وکړی.
۴- شــفعه داســی یــو حــق ده چــه تجزیــه نــه منــی 
ــوه  ــه ی ــفع ل ــی د ش ــق لروونک ــفیع د ح ــه د ش ک
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.
ــه  ــږی ک ــی کی ــه بات ــراث ن ــه می ۵- د شــفع حــق پ
ــه  چیــری شــفیع مــړ شــی نــو د شــفع حــق هــم ل

ــه زی.   منیځ

 پــه دی دول رسه د مدنــی قانــون د ۲۲۲۱ مــاده 
کــی یادونــه شــوی کــه د شــفع حــق لروونکــی 
ــی  ــاقط ش ــق س ــی ح ــږدی او یای ــفع پری ــان ش کس
نــو د عغــه د شــفعی حــق بــل چاتــه چــه تــر هغــه 
وروســته مرتبــی کــي بــی لــه فاصلــی خخــه واقــع 

ــږی. دی نقلی
ــه کلــی توګــه د قانــون   ۲۲۴۸   مــاده ) شــفع د  پ
ټــوپ وهلــو د غوښــتنی پــه پریښــودولو یــا د هغــی 
د صحــت د رشطونــو څخــه دیــوه رشط پــه اخــالل 
ســاقطیږی  همدارنګــه د شــاهدانو د شــاهدی د 
ــو رسه  ــه تیریدل ــودی پ ــوی د م ــا د دع ــو ی ادا  کول

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 
ــو شــفیعان چــه د هغــه  هغــه حــق ســاقطیږی ، ن
ــو  ــي د ټول ــه ی ــري ک ــرار ل ــی ق ــی ک ــی درج ورپس
رشطونــو رسه د شــفعي غوښــتنه کــړی وی . ځمکــه 
ــه  ــی پ ــی چ ــورت کښ ــی ص ــه هغ ــتلی يش پ اخیس
ــدو  ــل حــق د حکــم د صادری شــفعي وړونکــی خپ
وروســته ســاقط کــي ، نوحــق نــه ســاقطیږی او نــور 
شــفعیان حــق نــه شــی پیــدا کــويل .  او دشــفع حــق 
ــه  ــی ن ــه مړین د ځمکــی اخیســتونکی ) مشــرتی( پ
ــو کــي کــه  د بیعــي د  ــو حاالت ــه ټول ســاقطیږی ، پ
ثبــت پــه نیتــی څلــور میاشــتی تیــری شــوي د شــفع 

حــق ســاقطیږی. ) مدنــی قانــون ۲۲۵۴مــاده(   

ازدواج و طــالق دو واژه کــه بعضــا باعــث وصــل و شــادمانی  دو 
انســان مــی شــود و در برخــی مــوارد موجــب فصــل وگسســنت تعهدات 
و پیامنــی  انســانها در برابــر همدیگــر میشــوند. طــالق کلمــه ایســت 
کــه روح و روان ادمهــا را آزرده و تخریــش مــی کنــد در صــورت وقــوع 
طــالق عــالوه بــر فروپاشــی  زندگــی مشــرتک طرفیــن ازدواج فرزنــدان 
ــته   ــا خواس ــیر ن ــودن مس ــدده در پیم ــکالت ع ــار مش ــز دچ ــان نی آن
زندگــی خواهنــد شــد تنهــا حــالل کــه محقــق شــدن آن عــرش خــدا را 

بــه لــرزه مــی آورد.
طــالق در حقــوق اســالم  باوجــود مبغــوض و منفــور بــودن آن رضورت 
ــرون  ــان جهــت حــل مشــکل و بی ــا هــردوی  ان ــن و ی یکــی از زوجی
رفــت از آن  معضــل مــی باشــد ماننــد  عــدم توافــق طرفیــن ازدواج، 
نفــرت داشــنت از همدیگــر، مصــاب بــودن یکــی از همــران بــه 
بیــامری  غیــر قابــل عــالج و یــا ســایر مــوارد یکــه باعــث عــداوت میــان 
ــد  ــی توان ــن من ــی از زوجی ــبب آن یک ــه س ــه ب ــردد ک ــی گ ــن م زوجی
حقــوق جانــب مقابــل را کــه مکلــف بــه رعایــت ان اســت اداء منایــد.

ــر  ــر آن اگ ــد در غی ــی منــی مان ــن راهــی جــز جدای ــرای زوجی ــس ب پ
ــرت  ــن بیش ــن زوجی ــد ممک ــته باش ــود نداش ــت وج ــرون رف ــی  بی راه
از ایــن آســیب دیــده و هــر قــدر کــه تــالش کننــد تــا باهــم الفــت و 
ســازگاری داشــته باشــند بــه هــامن انــدازه از همدیگــر فاصلــه گرفتــه 
و ادامــه زندگــی مشــرتک  بــر آنــان ســخترت و تلخــرت خواهنــد شــد. بنــا 
بــر ایــن بایــد راهــی بــرای جدایــی و انحــالل زوجیــت وجــود داشــته 
باشــد تــا باقــی مانــده ایــام زندگــی  را بتواننــد بــه خوبــی و خوشــی 

ســپری مناینــد.
ــکالت  ــرای مش ــل ب ــن راه ح ــالم  آخری ــام اس ــالق در نظ ــه ط ــا انک ب
زوجیــن  در نظــر گرفتــه شــده اســت ولــی دیــن مبیــن اســالم جهــت 
مصالــح خانــواده و اجتــامع هــر یــک از زوجیــن را بــر ادامــه زندگــی 
ــکاح  ــد ن ــی از عق ــب ناش ــوق و وجای ــت حق ــان و رعای ــرتک ش مش
ــل  ــاری در مقاب ــل و بردب ــا تحم ــویی ب ــی زناش ــه زندگ ــه ادام ــان ب ان
همدیگــر ترغیــب مــی منایــد. کــه در ایــن مــورد در ســوره نســاء آیــه 
19 فرمــوده اســت: بــا همــران 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 زیــرا چــه بســا از چیزهــای 
ــرار داده  ــر و منافــع فــراوان در آن ق ــد خی ــی خداون ــد ول ــان بیای بدت

باشــد.
همچنیــن پیامــرب در ایــن مــورد فرمــوده اســت:هیچ مــرد مؤمــن نبایــد  
بــا همــر مؤمنــه اش دشــمنی ورزد زیــرا ممکــن اســت اخالقــی را از 
ــی از اخــالق دیگــر اوراضــی باشــد.  رواه مســلم عــن  او نپســندد ول

ابــی هریــره
عــالوه بــر مــردان، اســالم زنــان را نیــز بــه صــرب 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. 
ــل و  ــدون دلی ــه ب ــی ک ــوده اســت: هــر زن ــورد فرم ــن م ــرب در ای پیام
ناراحتــی ســخت بــرای طــالق شــوهر ش را تحــت فشــار قــرار بدهــد 

بــوی بهشــت بــر وی حــرام خواهــد بــود.
از همیــن رو اســت کــه نظــام حقــو قــی اســالم جهــت جلوگیــری از 
وقــوع طــالق 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 همبســرتی 
و در صــورت عــدم نتیجــه بــه تعییــن حکمیــن فــرا خوانــده اســت تــا 
زندگــی مشــرتک زوجیــن از هــم نپاشــیده و عواقــب طــالق دامــن گیــر 

آنــان و فرزنــدان شــان  نگــردد.
در دوره جاهلیــت هــر گاه مــردی مــی خواســت مــی توانســت زوجــه 
اش را طــالق بدهــد و دوبــاره بــه او مراجعــت منایــد. چنانچــه حــرت 
عایشــه )رض( مــی گویــد کــه در دوره جاهلیــت و آغــاز اســالم مــرد 
ــل از انقضــای  هــر وقــت زوجــه اش را طــالق مــی داد و هــر گاه قب
عــدت بــر او مراجعــت مــی کــرد زوجــه مطلقــه خانــم او پنداشــته می 
شــد هــر چنــد ایــن کار را صــد بــار یــا بیشــرت از ایــن انجــام مــی داد.

ــز  ــر گ ــوگند ه ــدا س ــه خ ــت: ب ــه اش گف ــه زوج ــردی ب ــه م چنانچ
ــردی و  ــدا گ ــن ج ــی از م ــور قطع ــه ط ــه ب ــم ک ــی ده ــالق من ــرا ط ت
طــالق تــو بایــن گــردد و هــر گــز تــرا پنــاه نیــز نخواهــم داد و بــا تــو 
همبســرت منــی شــوم. زن گفــت: چگونــه ایــن کار را مــی کنــی؟ گفــت: 
تــو را طــالق مــی دهــم و همیــن کــه عــده ات در رشف امتــام باشــد 
بــه تــو مراجعــه مــی کنــم و مجــددا تــرا طــالق مــی دهــم و بــه همین 
طــور ... زن مذکــور پیــش حــرت عایشــه )رض( رفــت و ایــن ماجــرا 
را برایــش بیــان کــرد. زمانــی کــه حــرت  پیامــرب )ص( امــد حــرت 

عایشــه ایــن موضــوع را برایــش بازگــو کــرد.
ــم  ــران کری ــه ای از ق ــا اینکــه آی ــار منــود ت پیامــرب )ص( ســکوت اختی
نــازل شــد و خداونــد در ســوره بقــره آیــه 229  فرمــود: » طــالق دادن 
دو بــار اســت و در آن بــرای آنهــا حــق بازگشــت محفــوظ اســت ولــی 
ــد یکــی از ایــن دو کار را انجــام  ــه طــالق شــوهر بای پــس از دو مرتب
ــا جدایــی  ــه و ی ــه طــور شایســته و عادالن ــا نگهداشــنت زن ب بدهــد ی
از او بــه شــیوه ای مطلــوب بــدون آنکــه بــر او ســتم وجــود داشــته 

باشــد.« 
نظــام حقــوق اســالم طــالق را بــرای رعایــت مصالــح زوجیــن در صورت 
ــدارد  ــه دیگــر چــاره وجــود ن ــژه ای ک ــط وی اشــد رضورت و در رشای
مبــاح گردانیــده اســت کــه حــالل بــودن ان در قــران ، ســنت ، اجــامع 
ــود ن  ــاح ب ــر مب ــی ب ــی متعــدد مبن ــت شــده اســت. آیات ــل ثاب و عق
طــالق در قــران آمــده اســت. چنانچــه خداونــد کریــم در ســوره بقــره 
آیــه 225 مــی فرمایــد: طــالق دادن دو بــار اســت و در آن بــرای آنهــا 
حــق بازگشــت محفــوظ اســت ولــی پــس از دو مرتبــه طــالق شــوهر 
بایــد یکــی از ایــن دو کار را انجــام دهــد یــا نگهداشــنت زن بــه طــور 
ــر او  ــه ب ــدون انک ــوب ب ــیوه مطل ــه ش ــی از او ب ــا جدای شایســته و ی

ســتم وجــود داشــته باشــد.

تتبع ونگارش : دوست محمد عارف       

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

انفرادی  در روم افتتاح شد. 
اروپا  به  که  فرانکلین  بنژامین  امریکا  در   )1787( سال  در    
مسافرت کرده و با افکار و عقاید هوادار و بنتام آشنا شده 
بود، انجمن زندان ها را تشکیل و در سال )1790( در فیالدلفیا 
)ایالت پسیلوانین امریکا( اولین زندان انفرادی را بناء کرد و 
انفرادی  روش  به  زندان  اولین  انگلستان  )1797(در  سال  در 
داشت  انگیز  تأسف  نتایج  انفرادی  روش  اجرای  شد،  افتتاح 
به  مبتال  مجازات  سال  چند  تحمل  از  پس  زندانیان  اغلب  و 
بیامری های روانی شدند. در سال )1816( در ایاالت نیوبورک 
دسته  روزها  زندانیان  و  شد  )auburn(افتتاح  ابرن  زندان 
جمعی با هم کار می کردند ولی حق حرف زدن با یکدیگر را 

نداشتند و شب ها به طور انفرادی به رس می بردند. 
 اما زندان های جمعی در اکرث کشورهای جهان، این امر یکی 
از مهم ترین ابزارهای دفاع اجتامعی در مقابل پدیده جرم و 
شخص مجرم به حساب می آید گفته می شود 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 
افرادی  یا  بزرگان  به  است، حتی  آمده  میان  به  آن سخن  به 
چون یوسف صدیق که مدت ها در بند بوده اشاره شده، در 
خاورمیانه قبل از اسالم زندان از جایگاه مستحکمی در میان 

مجازات ها بر خور دار نبوده است.
عمر  زمان  در  زندان  نخستین  اسالم:  در  زندان  تاریخ  دوم- 
)رض( تأسیس شده است. گرچه برخی از مورخان ارصار دارند 
برای  به معنا محل خاص  اول زندان  که در عرص سه خلیفه 
نگهداری مجرمان وجود نداشت، تنها در عرص علی )رض( بود 
ادعا مخالف روایات بسیاری  این  که زندان ساخته شد، ولی 
است که می گوید عمر)رض( نخستین کسی بود که اقدام به 
تأسیس زندان کرد، شاهد این سخن مطلبی است » ابن هامن« 
القدیر« که در فقه حنفی نوشته شده  در کتاب »رشح فتح 
و  پیامرب)ص(  حرت  عرص  در  می کند  نقل  او  است،  آورده 
مجرمان،  و  نداشت  زندانی وجود  ابوبکر)رض(  زمان خالفت 
یا در مسجد یا داالن خانه زندانی می شدند، تا این که حرت 
عمر )رض( خانه ای را در مکه به چهار هزار درهم خرید و 

زندان قرار داد.
سوم- تاریخ زندان در افغانستان:

الف- وضعیت زندان ها قبل از سال 1398 هـ.ش، به روایت 
امروز  که  و رسزمینی  موجود،  معترب  اسناد  و  تاریخی  کسب 
آن را بنام افغانستان می شناسیم زندان سابقه بسیار طوالنی 
دارد. اسناد تاریخی داللت بر موجودیت زندان ها به اشکال 
مختلف در نواحی متفاوت این مرز و بوم دارد که از قرن ها 
قبل موجود بوده و به شیوه های هامن عرص، از آن استفاده 

به عمل می آمده است.
 با مالحظه اسناد تاریخی در می یابیم که نظام عدلی و قضایی 
برای اولین بار در زمان زمامداری صفاری ها  251- 289 )782– 
910م( به میان آمد و قضاء در پهلوی سایر بخش ها به عنوان 
زمان حکومت  در  است.  رکن دولت عرض وجود منوده  یک 
سامانی ها 271- 378 )892 – 999م( سیستم عدلی و قضایی 
در  امپراتور  زمان  اقتضای  به  نظر  ولی  منود  پیرشفت  نسبتاً 
مورد عفو، مجازات و تنظیم متور زندان ها مشخصاً به صورت 
مستقیم دخیل بود. در زمان حکومت غزنویان 341- 527)962 
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 12–18م، شیوه های نگهداری و اداری زندان ها 
حکومت  یک  از  تغییرات  بدون  و  متحداملال  شکل  به 
آمدن  با  اینکه  تا  یافت.  می  انتقال  دیگر  حکومت  به 
حکومت امیرعبدالرحامن در 1280-1259 )1901-1880 
تغییر  از  جزئی  البته  یافت  تغییر  زندان ها  وضعیت  م( 

مثبت نه، بلکه وضعیت زندان ها بدتر شد.
ب- وضعیت زندان ها بعد از سال 1298 )1919 م(، بعد ازبه 
کار آمدن حکومت شاه امان الله ، نقطه عطف توجه در 
تاریخ افغانستان می باشد که اصالحات قضایای تحوالت 

مثبت در اجراآت زندان ها از آن جمله می باشد.
شکل  به  زندان  یک  ساخت  طرح  پلچرخی،  محبس  ج- 
اساسی و پخته در یکی از نواحی والیت کابل در زمان 
م(   1946-1933(  1325-1312 محمدهاشم  صدارت 
نیافت.  تطبیق  امکان  وقت  آن  در  زیرا  گردید،  مطرح 
در زمان صدارت محمدداوودخان 1342-1332 )1953-

1963 م( مجدداً مطرح و مورد بحث قرار گرفت بازهم 
صدراعظم  حکومت  زمان  در  نیافت.  تحقق  اقبال 
ولی  گردید،  مطرح  نیز   1350-1346 اعتامدی  نورمحمد 
به دلیل کمبود منابع مالی باز هم تطیبق نشد. باالخره 

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

قرار گرفت.
  فلسفه و اقسام زندان ها

 عشق انسان ها به آزادی، از عشق سوزان او به تکامل 
و پیرشفت رسچشمه می گیرد، چراکه هیچ موجودی در 
حتی  دهد،  ادامه  خود  تکامل  سیر  به  منی تواند  اسارت 
وسایل  متام  هرچند  می برند،  رنج  قفس  از  حیوانات 
زندگی شان در آن جا فراهم باشد، آزاد شدن از قفس را 
بر اسارت ترجیح می دهند حتی اگر در بیرون قفس انواع 
خطرات آن ها را تهدید کند و وسایل رفاهی او هم فراهم 
نباشد، به همین دلیل جاندارانی که در قفس اسیرند نه 
نه هیجانی در تن  نوایی در گلو و  نه  شوری در رس و 
را   آزادی  طعم  و  بوده،  قفس  متولد  این که  مگر  دارند، 
نچشیده باشد، اگر در حیوانات این مسئله به صورت یک 
غریزه نهفته است. در انسان این درک عاطفی با درک عقلی 
انواع  مجازات های سخت  از  هامهنگ دلیل است، که یکی 
برای برش سلب آزادی و زندان است، بی شک بیشرت زندان ها 
افرادی  ابزاری در دست  تاریخ ظاملانه و به صورت  در طول 
نا  به مقاصد  برای رسیدن  انتقام جو،  و  کینه دوز  خودکامه، 
زندان،  واقعی  فلسفه  از  مانع  این  ولی  است،  بوده  مرشوع 
بافساد  مبارزه  و  مختلف  افراد  اصالح  در  آن  مثبت  آثار  و 
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.
1-زندان ایذایی و مجازاتی: این نوع زندان معموال برای کسانی 
است که مرتکب خالفی شده اند، آزادی آن ها را سلب می کنند 
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(.
است  کسانی  مورد  در  زندان  نوع  این  اصالحی،  زندان  الف: 
که به عادت بدی گرفتاراند، )مانند معتادان به مواد مخدر( 
و اندرزها و آموزش ها در آن ها تاثیر منی گذارد، چاره جز این 
نیست که آن ها را از پیکر جامعه جدا کنند و مدت کوتاهی، 
اعتیاد خود را  یا طوالنی در زندان مبانند، و اصالح شوند، و 

ترک گویند.
ب- زندان احتیاطی: حادثه مهمی مانند قتل نفس در جایی 
یا  فرد  ولی  نیست  شناخته  درستی  به  قاتل  که  می دهد  رخ 
قاتل  باره  در  باید  بدون شک  قتل هستند،  به  متهم  افرادی 
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 می کنند، پس 
از تحقیق اگر بی گناه کار باشند به جزای عمل خود می رسند. 
این نوع زندان نیز مانند انواع سابق تقریباً در همه جا معمول 
واقعا  است  ممکن  متهم  شخصی  چون  است  بدیهی  است، 
بی گناه باشد، باید هرچه زود تر تحقیقات در باره او انجام 
گیرد  و دوران باز داشت او هرچه ممکن است کوتاه تر باشد.

کودکانی  مورد  در  بیشرت  زندان  نوع  این  تأدیبی:  ج-زندان 
است، که مشمول قوانین نیستند، ولی اگر آزادی مطلق نیز 
پیش  را  انحراف  راه  کرده  استفاده  سوء  شود  داده  آن ها  به 
می گیرند، لذا در مقابل پاره  ای از تخلفات آن ها را به زندان 

می افگنند تا تأدیب و تربیت شوند.
د- زندان سیاسی: معوال زندانی سیاسی به کسانی می گویند 
و  جامعه  مصالح  مخالف  آن ها  سیاسی  فعالیت های  که 
نظام موجود است گاهی نیز مخالف مصالح جامعه نیست، 
خود  رژیم  مطامع  یا  مصالح،  با  ولی  است  آن  موافق  بلکه 
از  دربسیاری  سیاسی  زندانیان  مانند  دارد  تضاد  حاکم  کامه 
کشورهای دنیای امروز که افراد مخالف را هر چند در مسیر 

حق باشند به زندان می افکنند.
ط-زندانی استحقاقی: منظور  از استحقاق در اینجا گرفنت حق 
عین  در  او  که  دارد  دیگری  از  طلبی  کسی  گاه  مثال  است، 
اینجا  در  اداء دین خودداری می کند،  از  پرداخت  بر  توانایی 
گاهی بدهکار را زندانی می کنند، تا تحت فشار قرار بگیرد و 
حارض به اَدای حق طلبکار گردد، البته در اینجا باید به محض 
آزاد شود،  زندان  از  پیدا کرد،  ادای دین  برای  آمادگی  این که 

چون هدف و فلسفه زندان او پایان یافته است.
به ندرت ممکن است  این نوع زندان که  ز-زندان حفاظتی: 
سخت  آن ها  از  مردم  که  کسانی  مورد  در  کند  پیدا  صورت 
عصبانی هستند، به طوری که اگر آزاد مبانند جانشنان به خطر 
می افتد، در حالی که اگر مرتکب گناهی هم شده اند مستحق 
منافع مردم  این جا حکومت که حافظ  اعدام منی باشند، در 
است برای فرونشسنت آتش خشم مردم، این گونه افراد را مدتی 
شدن  عادی  با  تا  که  می کند  منتقل  زندان  دیواری  چهار  به 
البته هامنگونه که  آزاد شوند،  از آن ها  رشایط  و رفع خطر 
گفتیم این نوع زندان بسیار کم است و معموال در انقالب ها 
و طوفان های اجتامعی و هیجان احساسات عمومی مصداق  

پیدا می کند. 
است  معقولی  فلسفه های  شد،  تذکرداده  که  آن چه   
فلسفه های  این  دربرابر  می شود،  تصور  زندان  برای  که 
معقول انگیزه های نا معقول و ظاملانه ای نیز وجود دارد 
که عامل اصلی بسیاری از زندان ها در دنیای دیروز  و 
امروز بوده و هست که چند نوع زیر را می توان 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 آن ها به دل دارند آن ها را زندان می افکنند و 
از  بسیار شده که در آن قدر می مانند که می پوسند و 

بین می روند.

مبانــی  واژه  دانــان:  حقــوق  اصطــالح  در  ب-مبانــی 
در آثــار نویســندگان، بــه ویــژه حقــوق دانــان بســیار 
اســتعامل می شــود و در فلســفه حقــوق بــه معنــی »رکهــا، 
ریشــه های پنهــان و نامرئــی، حقــوق وکیفرهــا«« معرفــی 
می گــردد، مبنــا در اصطــالح حقــوق دانــان عبــارت اســت: 
»از اصــل و یــا قاعــده کلــی کــه نظــام حقوقــی و قواعــد 
ــی اســت«. در هــر نظــام  ــرآن مبتن ــی ب ــررات حقوق و مق
حقوقــی قانــون گــذار یــک سلســله مصالــح کلــی را نصــب 
العیــن خــود قــرار می دهــد، و نظــام حقوقــی خــود را بــر 
آن اســاس پایــه گــذاری می کنــد کــه هــر بخــش از قواعــد 
و احــکام  آن مصالــح را تأمیــن کنــد، ایــن مصالــح کلــی را 
»مبانــی حقــوق« می نامیــم، مبانــی منبــع پنهانــی و نیــرو 
منــد اســت، کــه  پایــه و اســاس قواعــد حقــوق را تشــکیل 
می دهــد و الــزام از آن را توجیــه می کنــد؛ بــر ایــن اســاس 
ــامر  ــه ش ــده ب ــیار پیچی ــث بس ــی، از مباح ــث از مبان بح
مــی رود، بنــا برایــن، مبانــی عبــارت اســت، از هدف هــای 
معلــوم و مشــخص، کــه نظــام حقــوق حاکــم بــر جامعــه 
ــیدن و  ــق بخش ــرای تحق ــی، ب ــا جزای ــی ی ــم از حقوق اع
ــالح  ــن اصط ــد، ای ــود می آی ــه وج ــا ب ــه آن ه ــی ب دسرتس
ــر از  ــی دیگ ــه یک ــع ک ــالح مناب ــا اصط ــد ب ــاء را نبای مبن

ــداول حقــوق اســت یکــی دانیســت. اســطالحات مت
ج - ویژگی هــای 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 
ــا، امــری اســت کــه  ــه می شــود، مبن ایــن دو واژه، پرداخت
قاعــدۀ حقوقــی را الــزام آور می کنــد و بــه آن مرشوعیــت 
مــی بخشــد. بــه عبــارت دیگــر، مبنــا در اصطــالح حقــوق 
ــام  ــه نظ ــی ک ــده ای کل ــک قائ ــت از ی ــارت اس ــان عب دان
ــر  ــی ب ــررات حقوق ــت و مق ــی اس ــر آن مبتن ــی ب حقوق
ــا در هــر نظــام  ــع مبن ــردد. در واق اســاس آن وضــع می گ
حقوقــی اصلــی اســت، کــه قوانیــن و مقــررات  آن نظــام 
مرشوعیــت و لــزوم اجــرای خــود را از آن اصــل بــه دســت 

مــی آورنــد.
  حقــوق دانــان معتقدنــد، بــرای تدویــن قوانیــن حقوقــی 
ــا« حقوقــی  ــد نخســت«منبع« را شــناخت ســپس »مبن بای
ــواد«  ــن » م ــه تدوی ــی ب ــرد، و انگه ــتخراج ک را از آن اس
قانــون پرداخــت بــه عنــوان مثــال، یکــی از مــواد اعالمیــه 
جهانــی حقــوق بــرش ایــن اســت، کــه همــه ای  افــراد در 
برابــر قانــون مســاوی انــد. ایــن مــاده یــک مبنــا دارد، کــه 
عدالــت نیــز از دیــدگاه هــای عــام ایدئولوژیــک رسچشــمه 
می گیــرد، کــه منبــع بــه شــامر می رونــد. پــس فــرق مبنــا 
ــت و  ــن مرشوعی ــه قوانی ــا ب ــه مبن ــت ک ــن اس ــع ای و منب
الــزام آوری می بخشــد، امــا نقــش منبــع ارائــه مقــررات و 
قوانیــن اســت و بــا مراجعــه بــه منبــع، مقــررات اجتامعــی 
کشــف و در اختیــار جامعــه و مجریــان گذاشــته می شــود، 
ــت  ــن و رضورت اطاع ــت قوانی ــه از مرشوعی ــدون اینک ب
ــث از  ــوق، بح ــع حق ــس در منب ــد. پ ــث کن ــا بح از آن ه
ــی و  ــررات اجتامع ــودن مق ــرا ب ــا الزم االج ــت ی مرشوعی
ــی وضــع  ــررات براســاس چــه اصل ــا اینکــه قواعــد و مق ی
گردیــده مطــرح نیســت؛ بلکــه بــه منبــع حقــوق رصفــا بــه 
ایــن نظــر می نگریــم کــه قوانیــن و مقــررات را در اختیــار 
ــت؟ کاری  ــررات چیس ــن مق ــالک ای ــا م ــذارد. ام ــا می گ م

ــای حقوقــی هــم دو ویژگــی دارد: ــم. مبن ــه آن نداری ب
1-مبنــا در صــورت ابهــام یــا ســکوت قانــون بــرای حقــوق 
ــر  ــن ب ــرا قوانی ــد، زی ــام می کنن ــع ابه ــات رف ــان و قض دان

ــوند. ــع می ش ــا وض ــاس مبن اس
ــای آن هــا  ــن از مبن ــودن قوانی 2- مرشوعیــت و الزامــی ب
ناشــی می شــود 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 ازرش هــای 

ــد: ــو گیــری می کن جامعــه جل
د- مفهــوم آزادی:آزادی در لغــت بــه معنــای حریــت، 

ــل و  ــرک عم ــل و ت ــدرت عم ــی، ق ــالف بندگ ــار، خ اختی
ــدن. ــالص ش ــدن خ ــا ش ــت. ره ــاب اس ــدرت انتخ ق

ــدن از اراده  ــؤن مان ــای مص ــه معن ــالح، ب  آزادی در اصط
آرزوهــای  تحقــق  راه  در  موانــع  فقــدان  مســتبدانه، 
انســانی، ســلب مانــع ترقــی و تکامــل، داشــنت حــق انجــام 
ــاوز  ــورد تج ــران م ــق دیگ ــه ح ــدی ک ــا ح ــی ت ــر عمل ه
ــران  ــدن از اراده مســتبدانه دیگ ــرد، مصــؤن مان ــرار نگی ق
ــوق  ــالح حق ــر، ازادی در اصط ــارت دیگ ــد.به عب ــی باش م
بــه معنــای آزاد اندیشــی انتخــاب عقیــده، اظهــار نظــر و 
ــد،  ــی می یاب ــواه تجل ــی دلخ ــام اجتامع ــاب نظ ــق انتخ ح
ــن مدخــل از  ــورد نظــر، در ای ــه آزادی م ــی اســت ک گفتن
ــت.  ــفی نیس ــی و فلس ــناختی، عرفان ــای روان ش مقوله ه
واژه آزادی، بــه مفهــوم مختلفــی اشــاره دارد، کــه شــامل 
ــتقالل از  ــود و اس ــت برخ ــاری، حکوم ــود مخت ــه ای خ پای
یــک ســو، و توانایــی کســب هدف هــا از ســوی دیگــر 
می باشــد، داشــنت 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 

ــد. مانعــی در انجــام انتخــاب ایجــاد نکنن
    آزادی، آزادی در و ســع ترین معنــای کلمــه حالتــی 
ــر نباشــد  ــز هــای دیگ ــه چی ــزی محــدود ب ــه چی اســت ک
ــد در فضــا جابجــا شــود، در مــورد انســان حالتــی  و بتوان
اســت کــه در آن اراده شــخصی بــرای رســیدن بــه مقصــود 
ــوف  ــن فیلس ــگل آخری ــورد. ه ــی برنخ ــه مانع ــش ب خوی
صاحــب مکتــب تاریــخ فلســفه غــرب، معتقــد بــود آزادی 
جوهــر حیــات اســت هم چنان کــه کشــش جوهــر آب 
ــه فشــار و  ــده از آزادی هرگون ــف آم ــن متــام تعاری در عی
ــه خــود،  ــاز داشــنت کســی ک ــال ب ــد منی باشــد، مث ــار ب اجب
ــد شــمرده منی شــود،  ــه آزار می راســند ب ــران  را ک ــا دیگ ی
هــم چنان کــه در یــک نظــم قانونــی پذیرفتــه شــده، هیــچ 
ــت و از  ــف نیس ــی مخال ــای قانون ــا محدودیت ه ــی ب کس
میــان رفــنت قانــون آزادی بــه شــامر منی آیــد بلکــه آشــوب 

شــمرده می شــود.
 آزادی مطلــوب اســالم، اینســت کــه بــرش بتوانــد در 
یابــد،  دســت  خــود  بــه حقــوق طبیعــی  آن  ســایه ی 
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 
ــرود،  ــن ب ــی از بی ــود کامگ ــتبداد و خ ــوازات آن اس ــه م ب
ــه منظــور افشــاء حقایــق  ــان ب ــم و بی هم چنیــن آزادی قل
انتقــاد و از مفاســد اســت، تــا از فســاد حکومــت و جامعــه 
بــه هرشــکل کــه باشــد جلــو گیــری شــود، حفــظ حقــوق 
ــم و  ــاده ظل ــع م ــه و قل ــح جامع ــن و مصال ــق و تأمی خل
جنایــت و خیانــت، تحقــق بخــش ترقــی و اســتکامل ملــت 

ــن آزادی اســت.  ــن عی اســت و ای
مفهــوم زنــدان: زنــدان در لغــت بــه معنــای محبــس، 
بندیخانــه، قیدخانــه، حبــس، ســجن، جایــی کــه متهــامن و 
ــن کلمــه  ــد ای ــگاه دارن محکومــان  و تبهــکاران را در آن ن
در فرهنگســتان زبــان  وادب فارســی بــه جــای حبــس 
پذیرفتــه شــده اســت. بــه معنــای دیگــر، »زنــدان یکــی از 
انــواع تعزیــرات و امــور بــاز دارنــده از تخلفــات اســت، بــه 
عــالوه گاه بــرای جلوگیــری از فــرار، یــا تحــت فشــار قــرار 
دادن بدهــکاران بــرای ادای دیــون، چــاره ای جــز بازداشــت 

و زندانــی کــردن آن هــا نیســت«.
 هم چنــان بعضــی از دانشــمندان زنــدان را در معنــای عــام 
کلمــه، محلــی اســت کــه در آن جــا متهــامن، یــا محکومــان 
کیفــری بــا قــرار، یــا حکــم کتبــی مقامــات صالحیــت دار 
قانونــی موقتــا، یــا بــرای مــدت معیــن و یــا  بــه طــور دائــم 

ــداری می شــو. نگه

تاریخچه زندان...

      ادامــه دارد...

ــه آن را  ــن کابین ــۀ قوانی ــن طــرح، کمیت ــاره ی ای پــس از بحــث در ب
ــت وزارت  ــا صالحی ــدگان ب ــه مناین ــرد ک ــه ک ــوده و فیصل ــد من تأیی
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.
ــم  ــرره تنظی ــرح مق ــن، ط ــه قوانی ــه کمیت ــن جلس ــان در ای همچن

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــز م ــا نی ــت قضای ــتم مدیری سیس
صالحیت هــاو  وظایــف،  تنظیــم  منظــور  بــه  طــرح  ایــن 
مدیریــت،  ثبــت،  تنظیــم،  دخــل،  ذی  ادارات  مســوولیت های 
پی گیــری و طــی مراحــل رسیــع قضایــای حقوقــی و جزایــی، بهبــود 
ــی  ــی، الکرتونیک ــی و جزای ــای حقوق ــه قضای ــیدگی ب ــع رس و تری
ســازی ثبــت قضایــای حقوقــی و جزایــی، تقویــت شــفافیت و 
مصوونیــت  و  امنیــت  تأمیــن  آن هــا،  پی گیــری  در  پاســخگویی 

شده اســت. وضــع  قضایــا  مدیریــت  سیســتم 
طــرح مقــرره یــاد شــده بعــد از بررســی همــه جانبــه اعضــای 
ــه  ــه وزارت عدلی ــد ک ــه گردی ــز فیصل ــد رســید و نی ــه تأیی جلســه ب
ــر  ــی دیگ ــن طــرح و دو ســند تقنین ــی ای ــرای طــی مراحــل قانون ب

ــد. ــدام کن ــید، اق ــد رس ــه تأیی ــن ب ــۀ قوانی ــه کمیت ــه در جلس ک

1.اجــراأت جزائــی: عبــارت از پروســه کشــف، تحقیــق، تعقیــب 
و محاکمــه طبــق احــکام قانــون می¬باشــد.

2.اســتنطاق: مطالبــه بیــان حقایــق از مظنــون اســت در رابطــه 
ــل در حــدود احــکام  ــزۀ عم ــکاب جــرم ، نحــوه و انگی ــه ارت ب

ــون. ) فقــره ۱۲ مــاده ۴ ق.ا.ج( قان
3.اســناد: اوراقــی اســت کــه حــاوی معلومــات رســمی یــا 
خصوصــی بــه شــمول اوراق تحقیق،گــزارش اهــل خــربه، قــرار 
یــا حکــم محکمــه، نوشــته هــا، کتــاب و یا امثــال آن می¬باشــد. 
4. اقــارب: زوج و زوجــه واصــول و فــروع آنهــا بــرای یکدیگــر 
الــی درجــه دوم، پــدر، مــادر واصــول آنهــا الــی درجــه دوم  و 
ــی  ــا ال ــروع آنه ــه و ف ــه، عم ــا، خال ــر، کاکا، مام ــرادر، خواه ب

ــند. ــه دوم می¬باش درج
ــا  ــراه ب ــدون اک ــت ، ب ــرم اس ــکاب ج ــه ارت ــرتاف ب ــرار: اع 5.اق
ــت صحــت عقــل در حضــور محکمــۀ  ــت کامــل و درحال رضای

ــت. ــا صالحی ب

اصطالحات حقوقیسه سند تقنینی از...



اسالم و رهبری
واژه رهــربي: رهــربی ماننــدي چــراغ ســبز و درخشــنده اســت 
ــد از  ــت باي ــک مديري ــيب هاي تاري ــراز و نش ــر در ف ــه مدي ک
ــد.   ــا رهــربی بياراي ــش را ب ــت خوي ــوده و مديري ــتفاده من آن اس
مديــر در نقــش رهــرب بــه منزلــه کســی اســت کــه می توانــد در 
افــراد زيــر دســت خــود نفــوذ غــر مــريئ داشــته و زيــر دســتان 
ــق  ــان تحق ــت زم ــد.  رهــربی و هداي ــوذ اورا بپذيرن ــدرت ونف ق
ميابــد کــه شــخص بتوانــد افــراد ديگــر را  بــه منظــور نيــل بــه 
ــازد،  ــت وادار س ــالش وفعالي ــه ت ــده ب ــی ش ــای پیش بين هدف ه
ــت، چــون  ــف مديري ــر خــالف بســياری از وظاي ــرا رهــربی ب زي
ــاری  ــزی، ســازمان دهــی ( وظيفــه اســت کامــالً رفت )برنامــه ري
ــه  ــط شــخصی رسوکار دارد. ب ــراوان در رواب ــری ف ــا در گ ــه ب ک
ــران  ــه ضمــن آن مدي ــه اســت ک ــر رهــربی وظيف ــان ســاده ت زب
ــاير  ــام س ــر انج ــاط مؤث ــزه و ارتب ــاد انگي ــا ايج ــا ب ــند ت می کوش
وظايــف خــود را در تحقــق اهــداف ســهولت بخشــيده وکارکنــان 
را از روی ميــل وعالقــه بــه انجــام وظايــف شــان ترغيــب مناينــد. 
رهــربی در مفهــوم ســازماين جــزء جــدا از مديريــت نبــوده، بلکــه 
ــد، و از آن   ــامر  ميآي ــي آن بش ــده  و اص ــف عم ــی از وظاي يک
ــه اســت کــه مهم تريــن آن هــا را  ــادی صــورت گرفت تعاريــف زي

در ذيــل می نگاريــم. 
  يکــی از متفکريــن علــوم انســاين بنــام »تــری« می گويــد: 
ــالش  ــرای ت ــردم را ب ــه م ــت ک ــی اس ــارت از فعاليت ــربي عب »ره
مشــتاقانه در جهــت کســب اهــداف گروهــی تحــت تأثــر قــرار 
ــان  ــن بی ــس« چنی ــام »ديوي ــري بن ــمند ديگ ــد .«  دانش می ده
ــه  ــران ب ــب ديگ ــای  ترغي ــربی را توان ــت:« ره ــوده اس من
کوشــش مشــتاقانه جهــت تحقــق اهــداف معــن می دانــد. 
کنتــز، در مــورد تعريــف رهــربی گفتــه اســت: »تحــت 
تأثــر قــرار دادن ديگــران را جهــت کســب، هــدف مشــرتک 
ــر بنام هــای هرســی و  ــن ديگ ــد.« متفکري رهــربی می گوين
بلنچــارد چنــن ابــراز نظــر منــوده انــد: » هــر وضعيتــی کــه 
در آن ســعی بــه تحــت تاثــر در آوردن رفتــار فــرد يــا گــروه 

شــود رهــربی صــورت گرفتــه اســت.« 
آشــکار  مديريــت  نویســندگان  ســاير  آثــار  بــر  مــرور 
ــربی در  ــه ره ــد ک ــق دارن ــان تواف ــب آن ــه اغل ــازد ک می س
پرامــون تاثــر گــذاری بــر فعاليت هــای يــک فــرد يــا 
يــک گــروه اســت کــه در وضعيــت معينــی در جهــت  
ــد. واقعيــت آن اســت کــه  تحقــق هدفــی کوشــش می کنن
ــده  ــربی دي ــف ره ــف مختل ــن تعاري ــی ب ــاوت چندان تف
ــان  ــه آن ــه هم ــود ک ــاس می ش ــه احس ــن گون ــود، اي منی ش
از يــک واقيعــت ) تحــت تاثــر قــرار دان رفتــار ديگــران ( 
ــن  ــه اي ــد ب ــان گردي ــه بي ــف ک ــد. از تعاري ســخن می گوين
ــدرت  ــت از« ق ــارت اس ــربی عب ــه ره ــيم ک ــه می رس نتيج
تاثــر گــذاري بــر پــروان بــه نحــوی  کــه بــر اســاس ميــل 
ــق اهــداف، درموقعيت هــای  ــت تحق وخواســته خــود جه

ــد.  ــت کنن ــگوناگو حرک ش
 تاريخچه رهربی:

ــان  ــش انس ــاز پيداي ــه آغ ــربی ب ــت و ره ــابقه مديري   س
برگشــته و عمــری  بــه  درازای تاريــخ خلقــت دارد. از روزی 
ــرای  کــه  بــرش، قــدم در  مغاره هــای ســنگی گذاشــت و ب
فــرار از حــوادث آن روزگار و نجــات از حمــالت حيوانــات 
ــا رهایــی از گرمــای تابســتان و رسمــای زمســتان  درنــده، ي
ــان وجــود دارد.  ــا امــروز هم چن ــرد کــه ت ــا ب ــه غار هــا پن ب
گاهــی ســازند ه وکار آمــد و زمــان ديگــر مخــرب  و 
ناســازگار . جريانــی کــه  بــدون ترديــد تــا فــردا و فرداهــاي 
ــامری  ــی ش ــای ب ــوام و ملت ه ــر اق ــم در براب ــري ه ديگ
ــن و  ــی از محقق ــرد. برخ ــد ک ــدام خواه ــرض ان ــان، ع جه
ــا شــکل  ــده ب ــن پدي ــه اي ــد ک ــن باوران ــر اي پژوهشــگران ب
گــری نهــاد خانــواده مطــرح شــده اســت، و پــدر بــه صفت 
ــته  ــده داش ــر عه ــددی را ب ــف متع ــواده وظاي ــس خان رئي
ــداري  ــواده و نگه ــای خان ــه اداره اعض ــه  از جمل ــت ک اس
نظــارت  هم چنــن  ديگــران،  تجــاوز  برابــر  در   آن هــا 
ــواده  ــراد خان ــط اف ــت آن توس ــی و رعاي ــررات داخل برمق
ــت  ــت و می توانس ــود داش ــه وج ــازمانی ک ــا س ــود. تنه ب
اعضــای خويــش را بــه رعايــت قانــون و مقــررات غــر 
مــدون، کــه مــورد پذيــرش همــه قــرار داشــت، بطــور عينــی 
ــوده اســت.  ــواده ( ب ــی )خان ــد اجتامع ــا واح وادارد، هامن
امــا بــا توســعه و تکامــل زندگــي انســان ها و بوجــود آمــدن  
ــربی  ــت و ره ــوم مديري ــی، مفه ــای قوم ــروه ه ــل وگ قباي
نيــز وســيع تــر شــده و از چارچــوب خانــواده هــا بــه بــرون 
رسايــت کــرد، و در ســطح  باالتــر چــون رياســت های قبايل، 
ــه ســاختار ها و  ــدر ک ــد. هــر ق ــوم مطــرح گردي ــزرگان ق ب
تشــکيالت اجتامعــی گســرتش و توســعه يافــت، مديريــت 
و رهــربی از اهيمــت خــاص برخــوردار گرديــد. چــون 
وقتــي  دو يــا چنــد نفــر تشــکيل يــک گــروه اجتامعــی را 
ــری  ــد، تاث ــرار می کنن ــر ق ــر رابطــه ب ــد و بايکديگ می دهن
ــد، يکســان  ــر می گذارن ــروه، روی يکديگ ــن گ ــراد اي ــه اف ک
و برابــر نيســت؛ بلکــه بعــي ا ز افــراد نقــش فعــال تــری 
بــه خــود گرفتــه و تاثــر بيشــرتی روی ديگــران می گذارنــد 
، بطوريکــه بيــش از ديگــران در گــروه مــورد توجــه قــرار 
ــروه  ــربی در گ ــش ره ــاز پيداي ــه آغ ــن زمين ــد و اي مي گرن

اســت.

د شــفع پــه هکلــه دمدنــی قانــون پــه ۲۲۱۳ 

ــه وضــع  ــی حکمومن ــی خــاص قانون ــاده ک م

شــوی د قانــون د احــکام پــه مطابقــت ویلــی 

ــو  ــم ) ی ــی ض ــت ک ــه لغ ــفع پ ــه ش ــو چ ش

ځــای کولــو ( او تقویــت تــه ویــل کیــږی 

ــو شــخص د  ــه اســاس ی او د شــفعه دحــق پ

ــی  ــت ک ــه حقیق ــږی او پ ــک کی ــت مال ملکی

ــوی  . ــه زیات ــت څ ــل ملکی خپ

ــک  ــی شــفعه : د رشی ــی اصطــالح ک ــه فقه پ

هغــه جــربی حــق دی چــه دزیــان دلــه منځــه 

ــه وړانــدی شــوی  ــو خرڅــال وت ــاره ی ــو لپ وړل

عقــار د قیمــت پــه بــدل کــی لــه پلورونکــی 

څخــه تــر الســه کــوی .

د مدنــی قانــون ۲۲۱۳ مــاده ) شــقع بــه 

ــی خــرڅ  ــا ځین ــول ی ــدی دټ اخیســتونکی بان

شــوی عقــار د متلــک دحــق څخــه د مثــن او 

ــی چــه صــورت  ــدل ک ــه ب ــو پ ــه مرصفون هغ

ــه  ــم پ ــه ه ــه څ ــارت ده ک ــی عب ــی موندل ی

جــربی صــورت رسه  وی( 

 پــه شــفعه کــی حکــم داده چــی پــه ملکیــت 

ــردی او  ــو پ ــږدی دی ــه ن ــت ت ــا ملکی ــی ی ک

ــه  ــان ل ــداره زی ــو دوام ــوی شــخص د راننوت ن

منځــه وړل دی ځکــه پــه کــډو ملکیتونــو کــی 

ــی  ــوب اړیک ــډی ت ــړی او کاون ــړی ورک د راک

خرابیــږی  د ســتونزو د مخنیــوی لپــاره لومړی 

حــق د شــفعی د خاونــد دی چــه خرڅــالو تــه 

وړانــدی شــوی ملکیــت واخلــی 

 د احنافــو پــه وړانــدی د شــفعی د اســتحقاق 

ســببونه دری دی 

۱- د خرڅالوتــه وړانــدی شــوی څیــز کــه 

رشاکــت 

ــه  ــه پ ــو څخ ــه حقوق ــی ل ــاق یعن ۲- د ارتف

ــا ویالــه  یــوه حــق کــی کــډون لکــه الره او ی

ــت . ــی رشاک ک

۳- کاوندیتــوب   رشاکــت پــه شــفع کــی 

ــړی  ــرڅ ک ــه خ ــه پ ــو پخپل ــی ده ی دوه نوع

ــه  ــل د هغــی پ ــار کــی رشکــت اوب شــوی عق

حقوقوکــي رشکــت ) مدنــی قانــون ۲۲۱۵( 

مــاده پــه مبیعــه کــی رشکــت : د شــفعی اول 

ــت  ــه ملکی ــه پ ــوک دی چ ــه څ ــدار ؛ هغ حق

ــدی  ــه وړان ــک دی چــی خرڅــالو ت کــی رشی

ــا دا  ــه وی اوی ــه ن ــری هغ ــه چی ــوی وی ک ش

ــم  ــر شــی .  دوی چــی د خپــل حــق څخــه تی

حقــدار  ،  د ارتفــاق حــق لرونکــی شــخص د 

ــه وی  ــم ن ــه داه ــی دی ک ــق لرونک ــفع ح ش

اویــا داچــه دحــق څخــه تنــازل وکــړی بیــا د 

ګاوندیتــوب حــق دی او د امــام ابــو یوســف 

ــه شــتون کــی  ــک پ ــدی د رشی ــه وړان )رح( پ

نورخلــک لــه اســتحقاق څخــه محــروم او 

ــل  ــک د شــفعه حــق لرونکــی بل ــوازی رشی ی

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 

ــا  ــر اوی ــه تی ــتلو څخ ــک د اخیس ــری رشی چی

نــه وی نــور شــفیعان د شــفع حــق لرونکــی 

دی او وایــی د شــفع مثــال داســی دی لکه 
ــا کــی قــرض اد دمــرض املــوت  ــه روغتی پ
ــق دی  ــه ح ــرض دواړه قرضون ــت ق دحال
خــو د صحــت د حالــت قــرض لومړیتــوب 
لــری کــه روغ قرضــدار خپــل حــق وبښــی 
نوبیــا د نــاروغ قرضــدار حــق دی پــه 
ــو  ــه د شــفعی حــق هــم ټول همــدی ټوګ
شــفعیانو تــه پــه خپــل وار رسه حاصلیــږی.

دالر او ویالــی د کــی رشاکــت معنــی داده 
ــه  ــا ویال ــه الره اوی ــه خاص ــوک پ ــه څ چ
ــت  ــی الری د رشک ــک وی د عام ــی رشی ک
ــه  ــه ســبب څــوک د شــفعی مســتحق ن پ
ګرځــی او دخاصــی الری او ویالــی پــه اړه  
ــربه  ــاوری خ ــته  ، ب ــات ش ډول ډول نظری
داده چــی د هــری زمانــی مجتهدینــو تــه 
ــوی  ــه ی ــه ل دی پریښــودل شــی کــه چیرت
ــه  ــی ویال ــه فرع ــه بل ــی څخ ــی ویال فرع

ــه شــوی وی. بیل
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کابینه گزارش تقنینی 1398 و پالن تقنینی ســال 1399 وزارت عدلیه را تصویب کرد

                                     مدیون بودن شــخص موجب ســلب یا محدود شــدن آزادی وی منی شــود.                                    )ماده 32 قانون اساســی(

کابینــه دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان 
 1398 ســال  تقنینــی  اجــراات  کامــل  گــزارش 
وزارت عدلیــه کــه شــامل طــی مراحــل 102 ســند 
ــراز نظــر  ــی، اب ــه مشــوره های قانون ــی، ارای تقنین
و  تفاهمنامه هــا  دربــاره  قانونــی  و  حقوقــی 
موافقتنامه هــا، تصدیــق اســناد رســمی و ترجمــه 

ایــن اســناد می شــود را تصویــب کــرد.
همچنیــن پــالن تقنینــی ســال 1399 وزارت عدلیــه 
ــه در  ــه ک ــه ی کابین ــاری، در جلس ــال ج ــرای س ب
روز دوشــنبه، 13 ثــور برگــزار گردیــده بــود، مــورد 

تصویــب قــرار گرفــت.
بــر بنیــاد ایــن گــزارش کامــل تقنینــی ســال 1398، 
در ایــن ســال 102 ســند تقنینــی از ســوی وزارت 
افغانســتان طــرح،  اســالمی  عدلیــه جمهــوری 

ــت. ــل شده اس ــی مراح ــق و ط تدقی
از ایــن میــان، 9 ســند تفنینــی شــامل قانــون کادر 
علمــی تخصصــی طبــی، قانــون تنظیــم امــور 
بررســی،  عالــی  اداره  قانــون  طــرح  زندان هــا، 
تعدیــل و ایــزاد در برخــی مــواد قانــون تحصیــالت 

عالــی، لغــو برخــی از مــواد قانــون پولیــس و 
قانــون اســتمالک زمیــن پــروژه پایپ الیــن گاز 
ــی  ــد ط ــتان و هن ــتان، پاکس ــتان، افغانس ترکمنس
فرامیــن تقنینــی ریاســت جمهــوری نــرش و ســپس 
بــه وزارت دولــت در امــور پارملانــی غــرض ارایــه 

ــت. ــال شده اس ــی ارس ــورای مل ــه ش ب
همچنیــن 30 ســند تقنینــی در ایــن ســال، از 
جملــه طــرح قانــون داراالفتــاء، طــرح قانــون 
ــرح  ــه، ط ــی منازع ــان ملک ــاره قربانی ــربان خس ج
ــهدا و  ــدگان ش ــازات بازمان ــوق و امتی ــون حق قان
مفقودیــن و طــرح قانــون اداره بــازرس بــه کمیتــه 

قوانیــن کابینــه ارســال شده اســت.
طــرح 38 ســند تقنینــی دیگــر پــس از تاییــد 
کمیتــه قوانیــن کابینــه بــه ریاســت عمومــی دفــرت 
ــا  ــی ریاســت جمهــوری ارســال شــده ت مقــام عال
بــه کابینــه ارایــه شــود. ایــن اســناد شــامل طــرح 
مقــرره تنظیــم امــور مشــارکت عامــه و خصوصی، 
طــرح مقــرره تولیــد و توریــد مــواد منفجــره، 
ــاس  ــی اجن ــات تجارت ــم اعالن ــرره تنظی ــرح مق ط
و خدمــات، طــرح مقــرره اعــاده دارایی هــای 

ــات  ــت حیوان ــون حفاظ ــرح قان ــی، ط ــر قانون غی
وحشــی، طــرح مقــرره امنیــت هوانــوردی ملکــی، 
ــم  ــون مراس ــرح قان ــی، ط ــون پناهندگ ــرح قان ط
ــج فرمــان درمــورد  ــون کار، پن تحلیــف، طــرح قان
عفــو و تخفیــف و چندیــن ســند دیگــر می شــود 

ــت. ــه شده اس ــور ارای ــه کش ــه کابین ــه ب ک
همین طــور 17 ســند دیگــر پــس از تصویــب 
ــت  ــه مواصل ــه وزارت عدلی ــرش ب ــه غــرض ن کابین
ــس  ــر پ ــند دیگ ــار س ــن چه ــت. همچنی کرده اس
ــورای  ــه ش ــب ب ــرای تصوی ــه ب ــد در کابین از تایی

محــرتم ملــی فرســتاده شده اســت.
عــالوه  عدلیــه  وزارت   ،1398 ســال  در  کل  در 
 410 تقنینــی،  ســند   102 مراحــل  طــی  بــر 
مــورد مشــوره قانونــی بــه وزارت هــا و ادارات 
دولتــی ارایــه کــرده، دربــاره 164 موافقتنامــه، 
ــی کــرده  ــراز نظــر قانون تفاهمنامــه و قــرارداد اب
و ترجمــه بیــش از 112 هــزار ســند رســمی را 
تصدیــق کرده اســت.همچنین 141 ســند دیگــر 
مصوبــات،  و  فرامیــن  تقنینــی،  اســناد  شــامل 
بــه  اســرتاتیژی ها  و  قراردادهــا  موافقتنامه هــا، 
زبان هــای ملــی و بین املللــی ترجمــه شده اســت. 

برگــزاری موفقانــه دوره ســوم ســتاژ تقنینــی بــرای 
137 تــن، از دیگــر کارکردهــای وزارت عدلیــه در 

ــت. ســال 1398 اس
پالن تقنینی 1399

وزارت عدلیــه بــرای ســال 1399، طــرح، تدقیــق و 
طــی مراحــل 60 ســند تقنینــی شــامل، 25 قانــون، 
30 مقــرره و 5 مــورد تعدیــل در اســناد تقنینــی را 

ــت. ــزی کرده اس برنامه ری
طــرح مقــرره موسســات تعلیمــی خصوصــی، 
قانــون  طــرح  طبــی،  تخلفــات  مقــرره  طــرح 
تفســیر قانــون اساســی، طــرح قانــون اصــول 
محاکــامت اداری، طــرح قانــون تکافــل، طــرح 
ــرح  ــایربی، ط ــون س ــرح قان ــه، ط ــون احصائی قان
ــون شــاروالی ها،  ــی، طــرح قان ــات طب ــون نبات قان
طــرح قانــون کادســرت، طــرح قانــون ثبــت زمیــن، 
طــرح قانــون پولیــس و طــرح  و تعدیــل 48 ســند 
تقنینــی دیگــر در بخش هــای مدنــی و اقتصــادی 
وزارت   1399 ســال  تقنینــی  کار  پــالن  شــامل 

شده اســت. عدلیــه 


