
آگاهی حقوقی
ارگان نرشاتی وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان

اى كساىن كه اميان آورده ايد براى شام حالل نيست كه زنان را به اكراه ارث بريد 

     و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخىش از آنچه را به آنان داده ايد

 ]از چنگشان به در[ بريد مگر آنكه مرتكب زشتكارى آشكارى شوند

 و با آنها بشايستگى رفتار كنيدو اگر از آنان خوشتان نيامد

       پس چه بسا چيزى را خوش منى داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى دهد.
       

سوره: النساء ، آیه: 19 

متامی  که  است  مقدس  عقد  ازدواج 
و  پذیرش  مورد  آنرا  نظام های حقوقی  و  ادیان 
حامیت قرارداده اند. مفهوم آن در لغت به معنی 
زناشویی بسنت، زناشویی کردن، زناشویی و امتزاج 
پدید  موجب  که  بعضی  با  بعضی  است  طبایع 
آمدن موالیدن گردد. در اصطالح حقوقی، نکاح 
رابطه ای است حقوقی – عاطفی که به وسیله 
عقد بین زن و مرد حاصل میگردد و به آنها حق 

میدهد که با یکدیگر زندگی کنند. 
سن  به  رسیدن  ازدواج   الزمه  رشایط  جمله  از 
رسیده،  رسیدن،  معنی  به  بلوغ  و   است  بلوغ 
رسا، رسیدن به حد رشد و در اصطالح حقوقی: 
و  مرد(  در  احتالم)  حال  به  است  طفل  رسیدن 
حیض یا حمل) در مورد زنان(. ابن عابدین گوید: 
بلوغ در خنثی ) دو جنسه  الصًغر."  "انتهاُء حد 
تشخیص  عهده  از  که  میشود  محقق  زمانی  ها( 

سود و زیان خود برآیند.
ازدواج  عقد  بلوغ  سن  افغانستان  مدنی  قانون   
سالگی   18 پرسان  برای  و   16 دخرتان  برای  را 
را  چیزی  بلوغ  عالیم  از  اما  است،  منوده  مقید 
ماده   2 فقره  اساس حکم  بر  است،  نداده  تذکر 
استفاده  حنفی  فقه  از  می توان  مدنی  قانون   1
برای پرسان؛  بلوغ  عالیم  در مذهب حنفی  کرد 
عانه)زیرناف(  موی  روییدن  شدن،  احتالمی 
روئیدن موی صورت) خط و بروت( و از دخرتان؛ 
احتالمی شدن، حیض) عادت ماهوار( است. سن 
بلوغ مطابق آرای فقها در دخرتان از نه سالگی 
و از پرسان در دوازده سالگی رشوع میشود و در 
نهایت همه در سن پانزده سالگی بلوغ می گردند 
اما در مذهب حنفی سن بلوغ برای دخرتان 17 و 

برای پرسان 18 سال ثابت شده است. 
پرسش طوری مطرح میگردد که ازدواج زیر سن 
دارد؟ در  چیست و در فقه و حقوق چه حکم 
پاسخ می توان گفت که در فقه اسالمی در باره 

ازدواج زیر سن دو نظریه مطرح شده است.
نظریه اول: عده از فقها بدین نظر اندکه نکاح زیر 
سن جواز ندارد، زیرا خداوند»ج« در آیه 4 سوره 
نساء فرموده: »ایتام را آزمایش منائید تا اینکه به 
سن نکاح برسند« دلیل دیگر اینکه هدف از عقد 
ازدواج رفع غریزه جنسی و تولید نسل است که 

این هدف از نکاح صغیر بر منی آید.
نظریه دوم: اکرثیت فقها) جمهور( قایل به جواز 
نکاح زیر سن اند و چنین استدالل می کنند. الله 
برای صغیره مدت  4 سوره طالق  آیه  در  تعالی 
باشد،  می  ماه  سه  که  کرده  معرفی  را  عدت 
یا  یابد  می  تحقق  زمانی  زنان  عده  گفت  باید 
مفهوم پیدا می کند که زوجین از هم جدا شده 
ممکن  آن  غیر  در  و  باشد  شده  واقع  طالق  یا 
سوره   32 آیه  در  خداوند»ج«  برعالوه   نیست. 
زنان   به شوهر دهید   « امر منوده است که  نور 
ایم خویش را« ایم به زنانی اطالق می شود که 
شوهر نداشته باشد اعم ا زاینکه صغیره باشد یا 
کبیره. از سوی دیگر حدیث عملی از پیامرب»ص« 
را دلیل می آورند که پیامرب»ص« با حرضت بی بی 
عایشه صدیقه »رض« ازدواج کرد در حالیکه بی 
قرار داشت)نه ساله  بی عایشه در سن صغارت 
بود( و حرضت ابوبکر صدیق »رض« پدر بی بی 
را  عقد  این  و صالحیت خود  رضایت  به  عایشه 
منعقد منود. از سوی دیگر ازدواج ام گلثوم دخرت 
حرضت علی»رض« با عروه بن زبیر زمانی صورت 
گرفت که او درسن صغارت بود و همچنان عقد 
ازدواج برادرزاده های زبیر در سن صغارت بوده.

قانون مدنی راه میانه را اختیار منوده است طوری 
که  ماده 70 و 71 بیان می دارد. سن قانونی برای  
هجده  پرسان  در  و  شانزده  دخرتان  در  ازدواج 
سالگی است، ازدواج دخرت که سن پانزده سالگی 
یا  الترصف  صحیح  پدر  توسط  منوده  تکمیل  را 
دخرت  نکاح  اما  دارد،  جواز  صالحیت  با  محکمه 
پانزده سالگی را تکمیل نکرده است به  که سن 
هیچ صورت جواز ندارد. منظور از کلمه صحیح 
پدر رشابخور، مقمر)قامر  این است که  الترصف 
باز ( ، فاسق، دیوث، ایله گرد و نظیر اینها نباشد. 
اولیا و اقارب دیگر حق ندارند که دخرت صغیره 
را به نکاح بدهند، زیرا مطابق حکم قانون مدنی 
متوجه  پدر  از  بعد  دادن  نکاح  به  صالحیت 
قاعده  مبنای  بر  میشود،  صالحیت  با  محکمه 
فقهی وقانونی ؛ قاضی ولی کسی است که ولی 
ندارد.ولی در لغت به معنی دوست، صدیق، یار، 
صاحب، نگهبان، حافظ، آنکه از جانب کسی در 
در  کسی.  امور  در  مترصف  دارد،  تولیت  کاری 
اصطالح حقوقی: کسی که به حکم قانون اختیار 
دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور دارا می 

باشد.
هرگاه ولی حکم ماده 71 قانون مدنی را رعایت 
نکرده و دخرت صغیره زیر سن پانزده سال را به 

نکاح داد حکم آن چیست؟

یکــی از معضــالت عمــده  جامعــه مــا خشــونت علیــه 
زنــان مــی باشــد پدیــده خشــونت علیــه زنــان تنهــا در 
کشــور هــای اســالمی دیــده منــی شــود بــل یــک معضــل 
زندگــی  در  زنــان  اســت.  شــده  محســوب  جهانــی 
خانوادگــی و اجتامعــی شــان بــه دالیــل گوناگــون  بــه 
نحــوی از انحــاء مــورد آزار و اذیــت روانــی ، جســمی و 

جنســی  واقــع شــده و مــی شــوند. 
خشــونت علیــه زنــان در جوامــع مختلــف بســتگی 
ــی و  ــی ، سیاســی ، فرهنگ ــدد اجتامع ــل متع ــه عوام ب
اقتصــادی آن کشــور دارد امــا در کل گفتــه مــی توانیــم 
کــه دلیــل اصلــی آن تســلط مــردان بــر رسنوشــت زنــان 
، نظامهــای مــرد ســاالرانه و فقــدان اســتقالل اقتصــادی 

زن مــی باشــد.
ســابقه  خشــونت  پدیــده  افغانســتان  جامعــه  در 
طوالنــی داشــته و زنــان عــالوه بــر خشــونت از ســوی 
ــی  ــوارد حت ــاره م ــرادر در پ ــدر ، ب ــرف پ ــرس از ط هم
ــه و  ــرار گرفت ــد پــرس مــورد خشــونت ق ــه فرزن از ناحی

ــد. ــی برن ــج م رن
تجربــه ثــا بــت  منــوده اســت بــد آموزیهایکــه از ایــن 
ناحیــه نســل بــه نســل انتقــال مــی یابــد موجــب 
ــی  ــه توانای ــان شــده و ب ــه نفــس  زن ــامد ب کاهــش اعت
ــن امــر  ــد کــه ای جســمی و روانــی وی صدمــه مــی زن
دولتهــا را دچــار مشــکالت عدیــده فرهنگــی ، اجتامعــی 
ــر  ــه از پیک ــان نیم ــرا زن ــت زی ــاخته اس ــادی  س ، اقتص

ــردد . ــی گ ــوب م ــه محس جامع
 اســناد بیــن املللــی کــه در ایــن زمینــه تصویــب 
ــع  ــرای رف ــا ب ــف ســاخته ت ــا را مکل شــده اســت دولته
ــات مقتضــی و  ــان اقدام ــه زن ــض و خشــونت علی تبعی
ــد گذاشــت  ــه نبای ــد ناگفت ــی را روی دســت بگیرن عمل
کــه افغانســتان از جملــه کشــورهای اســت کــه اعالمیــه 
رفــع خشــونت علیــه زن و کنوانســیون رفــع هــر گونــه 
ــن  ــا بری ــت. بن ــوده اس ــاء من ــه زن را امض ــض علی تبعی
ملــزم اســت کــه تدابیــر و اقدامــات  الزم را در جهــت 
ــت  ــرد. دول ــت بگی ــه زن روی دس ــونت علی ــع خش من
منشــور ملــل متحــد، معاهــدات بیــن الــدول ، میثــاق 
هــای بیــن املللــی کــه افغانســتان بــه آن ملحــق شــده 
اســت و اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر را رعایــت مــی 

ــون اساســی( ــم قان ــاده هفت ــد. )م کن
قابــل یــاد آوریســت کــه اعالمیــه جهانــی رفع خشــونت 
ــال تعریــف منــوده اســت:"  ــان خشــونت را ذی ــه زن علی
خشــونت بــه معنــای هــر گونــه عمــل خشــونت آمیــز 
بــر مبنــای جنســیت اســت کــه باعــث بــروز آســیبهای 
جســمی ، جنســی و روانــی یــا رنــج و آزار زنــان از 
جملــه تهدیــد بــه انجــام ایــن اعــامل ، محرومیــت هــای 
ــاری از آزادی در زندگــی خصوصــی و  ــا اختی ــاری ی اجب

اجتــامع مــی شــود."
ــی  ــات منف ــه تبع ــم ک ــی توانی ــه م ــن گفت ــر ای ــا ب بن
ــی  ــارزه همگان ــک مب ــد ی ــان نیازمن ــه زن خشــونت علی
ــاب  ــد و ایج ــی طلب ــت را م ــاع و حکوم ــداوم اتب و م
ــن در  ــع قوانی ــوربا وض ــردان کش ــه دولتم ــد ک ــی کن م
ــز  ــان حامیــت منــوده و شــهروندان نی ــن مــورد از زن ای
قوانینــی را  کــه در راســتای منــع خشــونت علیــه زنــان 

ــد. ــات مناین ــی شــود مراع ــن م تدوی
انــواع خشــونت و مصادیــق آن در قانون منع خشــونت 
ــال  ــان  واطف ــت زن ــع آزار و اذی ــون من ــه زن و قان علی
ــه  ــده اســت ب ــدی شــده و جــرم تلقــی گردی دســته بن
عبــارت دیگــر مــاده پنجــم قانــون منــع خشــونت علیــه 
زن بیســت و دو مــورد را از زمــره  مصادیــق خشــونت 
شــمرده و بــرای مرتکبیــن آن مجــازا ت تعییــن منــوده 
اســت. در ایــن قســمت بــه  بررســی منــع آزار و اذیــت 
کــه یکــی از مصادیــق خشــونت علیــه زن بشــامر مــی 

رود مــی پردازیــم.
آزار و اذیت:

ــی شــویم خشــونت در  ــل از اینکــه وارد بحــث اصل قب
ــا  ــاری همــراه ب ــارت اســت از : رفت فرهنــگ ســخن عب
ــی  ــی کس ــا روح ــمی ی ــت و آزار جس ــت ، اذی عصبانی

مــی باشــد.
همچنــان خشــونت  را  مــاده چهــارم قانــون منــع 
خشــونت علیــه زن چنیــن  تعریــف منــوده اســت:" 
خشــونت جــرم بــوده هیــچ کــس حــق نــدارد در محــل 
ــات،  ــی ، موسس ــر دولت ــا غی ــی ی ــکونت، اداره دولت س
محــالت عامــه ، وســایط نقلیــه یــا ســایر محــالت، 
مرتکــب آن گــردد، در صــورت ارتــکاب مطابــق احــکام 
ایــن قانــون مجــازات مــی گــردد." مــاده پنجــم  قانــون 

ــی  ــرم تلق ــت را ج ــه زن آزار واذی ــونت علی ــع خش من
ــه  ــن آن مجــازات در نظــر گرفت ــرای مرتکبی منــوده و ب

ــت . اس
اذیــت در لغــت  بــه معنــای عــذاب دادن و رنــج دادن 
امــده ، ازار در لغــت بــه معنــای رنــج و شــکنجه امــده 

اســت.
آزار و اذیــت در لغــت هــم معنــی هســتند و در 
اصطــالح و عــرف قضایــی نیــز ایــن دو معنــای یکســان 
ــده  ــان عقی ــوق دان ــی حق ــه برخ ــد ک ــر چن ــد ه دارن
دارنــد کــه کــه آزار شــدید تــر از اذیــت اســت. هکــذا 
قانــون منــع آزار و اذیت،طبــق مــاده ســوم آزار واذیــت 

ــدارد: ــان می ــن بی را چنی
 ، از متــاس بدنــی  : عبــارت اســت  اذیــت  1-آزار و 
خواســت نامــروع، آزار کالمــی، غیــر کالمــی و یــا هــر 
عملــی کــه موجــب صدمــه روانــی ، جســامنی و توهین 

ــردد. ــی گ ــل م ــت انســانی زن و طف ــه کرام ب
ــا مــرشوع: تقاضــای مــرد از زن و طفــل  2-خواســت ن

بــه انجــام عملــی کــه انگیــره جنســی داشــته باشــد.
ــه  ــل ب ــدن زن و طف ــردن ب ــس ک ــی : مل ــاس بدن 3- مت
ــدن زن  ــر ب ــا آســیب رســانیدن ســطحی ب قصــد رضر ی

ــه طــور عمــدی اســت. ــل ب وطف
4- آزار کالمــی : بــه کار بــردن کلــامت ، جمــالت، 
ــف از  ــی ، توصی ــر اخالق ــز هــای غی شــوخی هــا و طن
ــی اســت  ــاس و مزاحمــت تلفون ــا لب ــار ی ــدن زن، رفت ب
ــه  ــل صدم ــی زن و طف ــت روان ــه ارامــش و امنی ــه ب ک

ــاند. برس
ــا  ــر ی ــش گذاشــنت تصاوی ــه منای ــی : ب ــر کالم 5-آزار غی
ــه مســایل جنســی  ــز در رابطــه ب ــن آمی ــب توهی مطال
در رســانه هــا و شــبکه هــای اجتامعــی یــا ایمیــل 
کــردن، عکــس گرفــنت ، نــر ، پخــش فلــم، تصویــر زن 
ــه  ــیله ک ــر وس ــه ه ــوارد ب ــایر م ــا و س ــواده ه ــا خان ی
ــالمت  ــل و س ــخصیت زن و طف ــه ش ــه ب ــث صدم باع

ــردد. ــا گ ــی آنه روان
6- محــالت و اماکــن عــام: فضــای بــاز و یــا بســته ای 

کــه افــراد حــق رفــت و امــد داشــته باشــند.
در کل خشــونت وازار و اذیــت  کالمــی و یــا  غیــر 
ــه روح و روان زن مــی  ــه زدن ب کالمــی  موجــب صدم

گــردد کــه ایــن امــر موجــب اضطراب و اســرتس شــده و در 
پــاره مــوارد تبدیــل بــه یــک کابــوس آزار دهنــده گردیــده 

ــد. ــی را از زن ســلب مــی منای امنیــت روان
آزار و اذیــت ماننــد ابــزار برنــده بــه تدریــج روح و جســم 
ــه  ــامد ب ــان اعت ــوند زن ــی ش ــث م ــه زده باع زن را صدم
نفــس خــود را دســت داده و ناگزیرگوشــه نشــین شــوند. 
از طرفــی هــم ســاختار فرهنگــی و اجتامعــی جامعــه مــا 
ــواده  ــر محیــط خان ــه اســت کــه مــردان عــالوه ب ــه گون ب
ــی  ــدرت منای ــوده و ق ــت من ــاس ریاس ــا احس ــه ج در هم
ــده  ــقات عدی ــکالت و مش ــا مش ــان را ب ــد و زن ــی مناین م

مواجــه مــی ســازد .
هــر چنــد کــه قانــون منــع خشــونت و منــع آزار و اذیــت 
ــکایت  ــم ش ــا آن ه ــی ب ــت ول ــده اس ــذ ش ــه زن ناف علی
از آزار و اذیــت مــردان در محیــط  خــا نــواده و کار 
امریســت کــه اغلــب زنــان از اینکــه موضوع نســبتی شــان 
افشــا نشــوند و یــا انگشــت منــای خلــق نگردند از شــکایت  
بــه مراجــع ذیربــط خــود داری مــی مناینــد. گرچــه مــاده 
نزدهــم قانــون منــع آزار و اذیــت در زمینــه عــدم افشــای 
آزار و اذیــت ذیــال رصاحــت دارد:"  رســیدگی بــه شــکایت 
آزار و اذیــت کــه موجــب صدمــه بــر حیثیــت زن و طفــل 

شــود افشــاء منــی گــردد."
مترضریــن آزار و اذیــت زنــان و اطفــال اگــر در اداره 
ــکایت  ــد در ش ــی توانن ــوند م ــت ش ــه آزار و اذی مربوط
ــاده  ــه م ــد چنانچ ــه مناین ــه ارای ــه اداره مربوط ــود را ب خ

ــگارد: ــی ن ــه م ــور در زمین ــون مزب ــم قان هفده
هــر گاه زن و طفــل در اداره مــورد آزار و اذیــت قــرار 
گیــرد خــود یــا مناینــده قانونــی او مــی توانــد بــه کمیتــه 
مبــارزه بــا آزار و اذیــت زنــان و اطفــال در اداره مربوطــه 

شــکایت منایــد.
ــده  ــا مناین ــارب ی ــا اق ــود ی ــت خ ــرضر آزار و اذی  )1( مت
قانونــی وی مــی توانــد بــه ادارات، پولیــس، محاکــم، 
ــع  ــایر مراج ــا س ــوالی ی ــورای ولس ــا ش ــی ی ــورای والیت ش

ــد.  ــکایت مناین ــی ش ــور کتب ــط ط ذیرب
)2( مراجــع منــدرج فقــره )1( ایــن مــاده مکــف انــد 
شــکایت واصلــه را ثبــت و مطابــق احــکام ایــن قانــون بــه 

ــد. ــیدگی مناین آن رس

ادامه در صفحه 2
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ادامه در صفحه 3

منع آزارواذیت زنان از دیدگاه قانون 

   ازدواج زیر سن

  ویژه نامه 

        

          به مناسبت کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زن
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قانون مدنی در این باره سکوت اختیار 
منوده، اما قانون احوال شخصیه اردون چنین 
عقد را فاسد دانسته است. به تاسی از حکم 
فقره 2 ماده 1 قانون مدنی که چنین اصدار 
پیدا  قانون  در  حکم  که  صورت  در  می دارد. 
نشد به فقه حنفی مراجعه شود تا عدالت به 
بهرتین وجه آن تطبیق گردد. در فقه حنفی 
نکاح دادن صغیره توسط  به  چنین آمده که 
حتی  است،  صحیح  و  جایز  پدرکالن  و  پدر 
اینکه صغیره بعد از بلوغ یا جوانی حق فسخ 
یا  نکاح دهنده  ندارد. در صورت که  را  عقد 
عقد  فسخ  حق  دخرت  باشد  پدر  از  غیر  ولی 
را دارد و هرگاه چنین عقد در زمان کودکی 
یعنی تولد یا گهوارگی رخ دهد، عقد نکاح الی 

زمان بلوغ و رشد موقوف است.
ابن  نظر  از  که  مدنی  قانون   71 ماده   2 بند 
بن  جابر  و  اصم  بن  ابوبکر  عثامن،  شربمه 
نکاح  عقد  کرده،  پیروی  االزدی  زیدالیحمدی 
زیر سن 15 سال را طور قطعی جایز ندانسته 
صورت  هم  محکمه  و  پدر  توسط  اگر  حتی 
نکاح  عقد  مذکور  فقهای  زیرا  باشد.  گرفته 
صغیره را باطل میدانند. قانون عائله عثامنی 

نیز ازدواج اطفال را ناجایز دانسته است.
نکاح  علیه زن  قانون منع خشونت  ماده 28 
و  دانسته  ناجایز  را  صغیره(  نکاح  سن)  زیر 
بدهد  انجام  را  کار  چنین  کسیکه  برای  حتی 
یعنی دخرت صغیره را به نکاح بدهد مجازات 
را مقرر داشته است. » هرگاه زن را که سن 
و  است  منوده  نه  تکمیل  را  ازدواج  قانونی 
قانون  ماده)71(  مندرج  حکم  رعایت  بدون 
احوال  حسب  آورد  در  نکاح  عقد  به  مدنی، 
به حبس متوسط که از دو سال کمرت نباشد، 
محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن، مطابق 
احکام قانون فسخ میگردد.« به نظر می رسد 
که منت ماده بصورت عام ذکر گردیده است و 
هر کسیکه زن زیر سن را به نکاح بدهد حتی 
خود  دیگر  سوی  از  شود،  مجازات  باید  پدر 
که دخرت  در صورت  است  نکاح صحیح  عقد 
تقاضا کند با رعایت احکام قانون مدنی عقد 

نکاح فسخ می گردد.
گامن میرود که ماده فوق تناقض با نظریات 
فقها دارد، از منظر فقه پدر در قبال فرزندان 
هیچ  است،  وافرالشفقت  و  الرای  کامل  خود 
پدری نیست که بدی و مشکالت فرزند خود 
میدهد  انجام  پدر  که  را  هرچه   بخواهد،  را 
در  تا  است  خوب  است.  فرزند  مصلحت  به 
منت ماده قانون صالحیت پدر استثنا قرار گیرد 
معموالً  نشود،  مقرره  های  مجازات  شامل  و 
مجازات باالی کسی اجرا شوده که عقد نکاح 
صغیره را بدون داشنت صالحیت منعقد منوده 

است.
افغانستان  صغاردر  نکاح  اجتامعی  وضعیت 
طور است که مردم به دو گروه تقسیم شده 

گروه موافقان و گروه مخالفان.
صغار  نکاح  اینها  منظر  از  موافقان:  گروه 
میگیرد یک مصلحت  توسط ولی صورت  که 
توان  منی  کل  در  است،  اجتامعی  و رضورت 
و  روایات  گرفت،  نادیده  یا  کرد  محدود  آنرا 

قضایای سلف را دلیل بر جواز آن میدانند.
گروه مخالفان: اکرثیت این گروه را مدافعان 
و چنین  میدهد  تشکیل  اطفال  و  زن  حقوق 
به  کودکان  هنگام  زود  ازدواج  نظردارند؛ 
برخود دخرتان  ناگوار  اثرات  خصوص دخرتان 
و پیامدهای منفی زیادی بر خانواده و جامعه 
طالیی  فرصت  ها  ازدواج  گونه  این  دارد. 
میگیرد  کودکان  از  را  کودکی  دوران  فراغت 
کل  در  میگردد.  شان  تحصیل  تداوم  مانع  و 
نواقض  دارای  افغانستان  در  سن  زیر  ازدواج 
ذیل است: محرومیت از ادامه تحصیل، فقر و 
بی کاری، پی نربدن به مفهوم زندگی، ناتوانی 
در تربیه اطفال، احتامل مرگ هنگام والدت و 

احساس حقارت وناتوانی.
اساس  و  ماهیت  در  صغیر  ازواج  نتیجه  در 
پنداشت،  ممنوع  آنرا  نباید  ندارد،  مشکل 
که  صورت  در  اما  است  اجتامعی  رضوریات 
رعایت  اخالقی  معیارهای  و  الزمه  رشایط 
باید آنرا محدود  افراط صورت گیرد  یا  نشود 
ساخت و از سوی دیگر ازواج زیر سن زمانی 
نکاح  یا  ولی  که  به خشونت می شود  منجر 
دهنده غیر پدر بوده و خالف عرف و عادات 
صغیره  دادن  نکاح  به  هدف  یا  مناید  رفتار 
برای  مصلحت  هیچ  و  باشد  بوده  شخصی 

صغیره نداشته باشد. 
ببندیم،  را  سن  زیر  ازدواج  دروازه  هرگاه 
میکند  بروز  جامعه  در  زیادی  چالشهای 
روابط  افزایش  ازدواج،  سن  رفنت  بلند  ؛مانند 
نامروع مانند جوامع غربی، اختالالت روانی 

و تنشهای خانوادگی.
منابع و مآخذ

 قرآنکریم 
 احادیث نبوی

 کتاب حقوق فامیل نظام الدین عبدالله
 کتاب حقوق خانواده عبدالحسین رسولی

 قانون مدنی افغانستان 
 قانون منع خشونت علیه زن

  مقاالت حقوقی

رشیعت  اساس  است  معلوم  همگان  به  طوریکه 
اسالمی بر انصاف وعدالت استوار بوده و تقاضای 

عدالت مراعات حقوق زوجین است .
آنچه که از مطالعه نصوص دینی ورشعی,و مخصوصآ 
کتب فقه اسالمی دانسته میشود این است که زن 
بر شوهر دو نوع حق دارد که عبارت اند از: حقوق 
مالی و یا مادی وحقوق غیر مالی یا معنوی . ما در 
این مبحث موضوعات که متعلق به حقوق مالی زن 

می باشد، رشح میدهیم

حقوق  مالی زن: 
حقوق مادی یا مالی زن بر شوهر عبارت است از 
وتداوی  ،مسکن  لباس  نفقه)نان  وحق  مهر،  حق 
فوت  از  بعد  میراث  یا  ارث  مناسب(وگرفنت 
شوهروسایر حقوق  که بطور فرده و خالصه در 

مورد  بحث خواهند شد . 

حق پرداخنت مهر:
به  لغت  در  است  عربی  کلمه  مهر  مهر:  تعریف 
معنی عوض می باشد. در اصطالح عبارت  از مالی 
است که در مقابل عقد نکاح  زن ،برایش پرداخته 

می شود .
بر  زن  که  :آنچه  گویند  می  احناف  مذهب  فقهای 
اساس عقد نکاح  مستحق آن می گردد مهر نامیده 
میشود ویا عبارت از مالی است که با عقد نکاح در 
واجب  شوهر  عهده  بر  شوهری   زنا  منافع  مقابل 
از  که  است  مالی  از  عبارت  مهر  پس  گردد.  می 
طرف شوهر بر اساس عقد نکاح  برای زن پرداخته 
از  زن  که  چیزیرا  هر  تعریف،   بنابراین  شود.  می 
یافت می کند مهر گفته منی شد  طرف شوهر در 
قرض،  ،لذا  داده شود  مهر  عنوان  تحت  اینکه  مگر 
تحت  مردم  عرف  در  که  آن  ومانند  بخشش،تحفه 
برای  داماد  طرف  از  مختلف  ومراسم  عناوین 
همرسش ویا خانواده همرس ش پرداخته می شوداز 

جمله مهر پنداشته منی شود 
اصل مروعیت مهر در قران ،سنت واجامع ثابت 
فرماید:سوره  خداوند)ج(می  چنانچه  است  شده 
نساء آیه24:"و حالل اند همه زنان به شام بجز از 
آنچه ذکر شده،برطیکه بخواهید آنان را در عوض 

اموال خود برای آوردن آنان در قید نکاح نه زنا." 
بر  اسالمی  امت  همه  متربکه  آیه  نظرداشت  بادر 

مروعیت مهر اتفاق نظر دارند.
متفق  اربعه  مذاهب  ی  فقها  :همه  مهر  مقدار 
اقل  حد  مورد  در  ،اما  ندارد  اکرث  حد  مهر  که  اند 

مهراختالف نظر دارند . 
نزد احناف ومالکیه برای مهر حد اقل ،وجود دارد 
،ده  مهر  مقدار  اقل   ، احناف  نزد  که  فرق  .بااین 
حدیثی  ایشان  ودلیل  است  آن   معادل  ویا  درهم 
است که بیهقی روایت کرده است )ال مهر اقل من 
عرة درهم(ترجمه :"کمرت از ده در هم ،مهر جواز 

ندارد.
همچنان از حرضت جابر حدیثی روایت شده است 
که رسول  ا لله )ص( فرموده است :"وال مهر دون 
عرة دراهم " ترجمه :مهر کمرت از ده درهم وجود 

ندارد.  

رشوط مهر:
زن  برای  که  مهر  مقدار  مورد  در  ها  فقه  نظریات 
پرداخته شود متفاوت است. مذهب احناف به مهر 

زن رشایط ذیل را وضع منوده است :
1- مهر مال متقوم باشد یعنی رشعا وقانونا  بعنوان 

مال شناخته شده باشد .
مهر  ،زیرا  نباشد  ومجهول  بوده  معلوم  باید  2-مهر 
مثل ،گزینه نهایی در مهر زن است ،که به آن  استناد 

می گردد.

 3-نکاحی که در آن مهر تعیین می گردد باید صحیح 
باشد :یعنی تعیین وتسمیه مهر در نکاح فاسد صحت 

ندارد.
تسلیم  قابل  باید  شود  می  تعیین  مهر  که  مالی   -4

باشد .
5-از اقل مهر ) ده درهم ویا معادل آن( کمرت نباشد 
: مهر اگر از ده درهم کمرت باشد تسمیه مهر ملغی 
قانون  ومهر مثل الزم می گردد.در زمینه ماده 100 
قابل متلک، مهر  مال   " میدارد:  مدنی چنین ترصیح 

تعیین شده می تواند ."

انواع مهر :
مهر سه نوع است : مهر مسمی ،مهر مثل ومتعه.

الف - مهر مسمی : مهری مسمی آن است که  در 
حین عقد نکاح، توسط طرفین عقد تعیین ومشخص 
قابل  مسمی  مهر  صورت  این  در  که  باشد  شده 
میگوید  مدنی  قانون   99 .ماده  باشد  می  پرداخت 

:"زوجه ،مستحق مهر مسمی می باشد ".
مسمی  مهر  نکاح  عقد  در  که  وقتی   : مثل  ب-مهر 
عملی  دیگری  دلیل  هر  به  ویا  باشد  نشده  تعیین 

نشود در این صورت مهر مثل الزم می گردد.
مهر مثل عالوه بررشوط عمومی  دارای رشوط ذاتی 
مامثلت )که قید اقارب پدری را رشط میداند با اوصاف 
خاص که دارد   ( ورشوط ثبوت مامثلت)مقایسه زن 
با همتایش وتثبیت مهرمثل (که از وظایف محکمه 

است  تقسیم می گردد.
مثل  مهر  ویا  مسمی  مهر  که  صورتی  در  متعه:  ج- 
مجرد  به  ،زن  آنهم  با  اما  گردد  ساقط  علتی  به  بنا 
برابر  در  خود  تعهد  به  حدود  تا  ازدواج  عقد  بسنت 
باوی  مرد  اینکه  از  قبل  واگر  است  کرده  عمل  زوج 
همبسرت شود منجر به جدایی گردد در نتیجه ،حیثیت 
وشخصیت وی تا حدودی خدشه دار میگردد ،لذا از 
این خسارت معنوی که زن  برابر  لحاظ رشیعت در 
دیده است برای زن مقداری مالی را در نظر گرفته 

است که بنام متعه )البسه معمولی (یادمی گردد.

 نفقه:
انفاق گرفته شده  از کلمه نفوق ویا  نفقه در لغت 
است وبه معنی هالک واز بین رفنت است به این دلیل 
نفقه میگویند که با مرصف ،مال از بین میرود.اما در 
این جا مراد از نفقه ،نفقه که معنی هالک ویا ار بین 
رفنت را بدهد نیست ،بلکه مراد از آن عبارت از آنچه 

که مرد بر همرس خود مرصف میکند، میباشد.
  در اصطالح رشیعت :آنچه که مرد از طعام   ،پوشاک  
می  مرصف  به   زنش  برای  آن  ومتعلقات  ،مسکن 

رساند نفقه نامیده می شود .
وتوابع  طعام  شامل  فقط  نفقه    ، فقها  اصطالح  در 

آن میباشد .
نفقه یکی از حقوق مالی زن بشامر می رود که به 
فقه  را  نفقه  مروعیت  است.  واجب  شوهر  ذمه 
منوده  ثابت  واجامع  ،سنت  قرآن  اساس  بر  اسالمی 
است . چنانچه خداوند در سوره نساء آیه)5( فرموده 
است:  ترجمه : "وبخورانید ایشان را از آن وبپوشانید 
ایشان را "  در جای دیگری می فر ماید "برذمه پدر 
)ج( خداوند  ن  "همچنا  مادران  وجامه  طعام  است 

فرموده است "سوره بقره آیه 228 : )وزنان حقدارند 
هامن گونه که مردان بر آنها حق دارند ومردان را بر 

زنان برتری است نسبت انفاق شان( 

سنت: حدیث پیامرب )ص( چنین آمده است. ترجمه 
الله )ص( آمدم  نزد رسول  :"  معاویه قشیری گفت 
وگفتم :در مورد زنان ماچی می فرمایید ؟فرمود : از 
آن چه  واز   ، بدهید  آنها طعام  به  آنچه می خورید 
می پوشید به آنها نیز بپوشانید، وآنان را نزنید وتقبیح 

نکنید."

اجامع: علامی امت اسالم بر وجوب نفقه زن باالی مرد ، 
اجامع واتفاق دارند وکسی از فقهای مسلمین بااین امر 

مخالفت نشان ندانده است .

رشایط استحقاق نفقه: زمانی بعد ازتکمیل عقد وبعد 
از این که موانع زنا شوهری از میان برداشته شد تاوقتی 
که زن در قید نکاح صحیح مرد باشد  مستحق نفقه می 
گردد ودر صورتی که نکاح از بین برود نیز تاسپری شدن 
عدت زن ویا وضع حمل وی ، نفقه وی برمرد الزم است  
یک سلسله  تحقق  در صورت  زوجه   ، به صورت عموم 
رشایط مستحق نفقه شده می تواند این رشایط قرار ذیل 

است :
الف- وقتی که عقد ازدواج اوصحیح ونافذ باشد .

زوج  با  را  مقاربت جنسی  وتوانایی  استعداد  ب- زوجه 
خویش داشته باشد.

ج- زوجه از دین اسالم مرتد نشده باشد .
 د- زوجه باید در حالت سپری منودن عدت وفات نباشد. 

انواع نفقه: 
نفقه ذیال رصاحت  به  رابط  در  قانون مدنی  ماده 118 
،لباس ،مسکن  دارد:"نفقه زوجه مشتمل است بر طعام 

وتداوی متناسب به توان مالی زوج ".
انسان برای تغذیه  : مصارفی راگویند که   الف - طعام 
مانند  نیز  را  تداوی  لحاظ  وبدین  دارد  نیاز  آن  به  خود 

ملحقات طعام میداند .
ب- لباس: نیز از رضوریات اولیه انسان است وهر زمانی 

که طعام زن الزم می گردد لباس آن نیز الزم می گردد. 
قرار  آنکه همردیف طعام ولباس  با  :مسکن  ج- مسکن 
گرفته است اما نسبت به آن دو)طعام ولباس(از برتری 

واهمیت بیشرتی برخوردار است . 
مقدار نفقه : در مورد اینکه اندازه ومقدار مشخص نفقه 
اتفاق فقها، هامن مقدار رضورت ونیاز  به  چقدر است 

زن است. 
بعد از اینکه کفایت ونیاز زن مشخص شد موضوع توان 
چهار  مذاهب  فقهای  که  گردد  می  مطرح  آن  پرداخت 
، ذیال  اندک جزئیات آن  با تفاوت  را  گانه نظریات ذیل 

ارایه منوده اند:
1-مهر کم باشد یا زیاد،حق خالص زن است، هیچ فردی- 
زن  مهر  از  که  ندارند  حق  زن-  وبرادر  مادر  پدر  حتی 

بدون رضایت کامل وی استفاده مناید.
2بعد از اینکه زن مهر خود رامالک شد وتصاحب منود 
میتواند بخشی آنرا ویا همه آنرا برای شخصیکه خواسته 
باشد  هدیه مناید ویا بخشش کند اما گرفنت مهر زن به 
زور ویا به فریب ویا با استفاده از رشم و حیای زن که 
کامال  ندارد  هم  رضایت  دل  واز  مناید،  مطالبه  منیتواند 

حرام ونادرست میباشد.

میراث زن: 
که  میشود  استعامل  مصدر  معنای  به  لغت  در  میراث 
دراین صورت به دو معنی میباشد : یکی به معنی بقاء 
شده  نامیده  وارث  متعال  خداوند  اساس  همین  وبه 
به  از یک شخص  انتقال چیزی  به معنی  است ودیگری 
انتقال بطور حسی باشد، مانند  شخص دیگر. خواه این 
انتقال مال، ویا معنوی باشد مانند: انتقال علم  از لحاظ 
اصطالح علم میراث عبارت از قواعد فقهی وریاضی است 
که به وسیله آن سهم هر یک از وارثان مستحق،از ترکه 
علم  به  میراث  علم  میشود  مشخص  وحقوق(  )اموال 
فرایض نیز یاد میشود، فرایض جمع فریضه  وبه معنی 

تقدیر و اندازه کردن آمده است. 
دین مقدس اسالم موضوع میراث زنان را بصورت بسیار 
صحیح و درست چنان حل و فصل منوده است که مفهوم 
گردیده  تامین  آن  در  آن  معنای  متام  به  عدالت  واقعی 
است، طوریکه سهم زنان را در هر مساله وقضیه ارثی 

بصورت جداگانه واضح ومشخص ساخته است

زیر... ازدواج   

 حقوق مالی زن  

ادامه دارد

تتبع ونگارش:عبدالرحمن عظیمی

در  کریم  قرآن  در  میراث  ونصوص  آیات  بررسی  با 
بیشرت  و  اکرث  یابیم که سهم و نصیب میراث زن  می 
بشکل فرض بوده است، نه تعصیب. واین امر بدون 
شک از یکطرف حکمتهای الهی و از طرف دیگر نظر 

مخصوص اسالم رادر مورد زن منعکس می سازد.
یکی از راه های تامین عدالت و احقاق حقوق افراد 
اقتصادی  توامنندی  و  مالی  حقوق  اعاده  اجتامع،  در 
زنان است که اسالم توجه زیادی به پشتیبانه اقتصادی 
در  زن  مالی  حقوق  از  فقه  و  داشته  مبذول   زنان 
منابع  کل  طور  به  و  برده  نام  وضوح  به  رشیعت 
عمده اقتصادی زنان را مهر ، نفقه ، ارث ، جهیزیه و 
فعالیتهای اقتصادی )بیرون و درون ( خانه ذکر کرده 

است .

حاالتیکه زن بیشرت از مرد میراث میربد: 
در برخی حاالت زنان بیشرت از مردان میراث میربند که 

منونه های ذیل را میتوان بطور مثال تذکر داد:
باقی  پدر  و  مادر   ، دخرت  وی  از  و  مبیرد  -شخصی   1
مباند. پس سهم دخرت نصف مال و سهم مادر یک بر 
شش و مال باقی مانده را پدر بر اساس عصبه بودن 
تصاحب مینامید، پس سهم دخرت در اینصورت بیشرت 

از سهم پدر می باشد.
2-زنی مبیرد و از وی دخرت، شوهر، پدر باقی مباند پس 
نصف به دخرت و یکی بر چهار به شوهر، و باقی به 
پدر تعلق میگیرد  و در این صورت نیز سهم دخرت از 

سهم شوهر و پدر بیشرت میشود.
3 - اگر مرد مبیرد و از وی دخرت و دخرت پرس و پدر 
باقی ماند پس به دخرت نصف و به دخرت پرس یکی بر 
شش  باقی مانده به پدر که عصبه است تعلق میگیرد.

از وی یک دخرت، پرس پرس و مادر  4 -مردی مبیرد و 
باقی مباند پس به دخرت نصف و به مادر یک بر شش 

و به پرس پرس مال باقی مانده  داده میشود.
5 -مردی مبیرد و از وی همرس، یک دخرت و برادر باقی 
مباند پس به همرس یکی بر هشت به دخرت نصف ترکه 

و باقیامنده به برادر میت تعلق میگیرد.
و  پدر کالن  و  مادر   ، از وی شوهر  و  زنی مبیرد   -  6
جمعی از برادران مادری و پدری مباند نصف به شوهر 
و برای هریکی از مادر و پدر کالن یکی بر ششم و 
باقی مانده به برادران پدری تعلق میگیرد و برادران 

مادری محجوب اند.
در اخیر به این نتیجه  می رسیم  نظام مالی  را که 
اسالم برای زن وضع و مقرر منوده است نه تنها اینکه 
کامال  نظام  بلکه  است  و حکیامنه  منطقی  نظام  یک 
عادالنه و مبنی بر عدالت و انصاف است. زیرا اسالم 
متوفی  قانونی شخص  و  وارثین رشعی  اول   قدم  در 
اساس  به  را  هریکی  سهم  سپس  منوده،  معرفی  را 
چگونگی پیوند و قرابت ایشان با میت و نیز بر اساس 
اوضاع اجتامعی هر یکی مشخص و معین منوده است.

زن  برای  را  مرد   میراث  نصف  زمانیکه  اسالم  دین 
اعطاء منوده است، از زن بار سنگین خرج و انفاق ، 
تکالیف و زحامت کار و فعالیت بیرون از خانه را بر 
داشته و زن  را در هیچ حالتی حتی در هنگام داشنت 
مال و ثروت به کار وانفاق مکلف ننموده است. پس 
در نظام اسالمی متام لوازم و مخارج زندگی از دوش 
زن، چه دخرت باشد و یا خواهر، همرس باشد یا مادر 
برداشته شده و به  عهده پدر و برادر، شوهر و اوالد 

وی گذاشته شده است.
 منابع و ماخذ:

- قرآنکریم.
- احادیث نبوی.

- قانون مدنی.
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"هرگاه تجاوز جنسی باالی مجنی علیه 
یابد،  یکنفرارتکاب  از  بیش  توسط 
احکام  رعایت  با  مرتکبین  از  هریک 
مندرج اجزای 4و5 ماده 170 این قانون 
دوام  یا حبس  اعدام  به  احوال  حسب 

محکوم می گردند."
-درماده 595کودجزاء،پیرامون مجازات 
جرم  مجنی علیه  باالی  جنسی  تجاوز 

اختطاف چنین آمده : 
هرگاه در نتیجه جرم اختطاف ، مجنی 
علیه مورد تجاوز جنسی نیز قرار کرفته 
احکام  داشت  نظر  با  مرتکب  باشد، 
به  قانون،  این  مندرج  جرایم  تعدد 

مجازات محکوم می گردد.
تعدد جرایم را کود جزاء در ماده ) 73 

( چنین رشح داده است :
"هرگاه ارتکاب جرایم متعدد در نتیجه 
وتا  باشد  گرفته  صورت  متعدد  افعال 
را  مذکور  جرایم  واحد،  هدف  مین 
طوری با هم جمع کرده باشد که تجزیه 
جزاهای  به  محکمه  نکند،  قبول  را 
پیش بینی شده هریک از جرایم حکم 
منوده وتنها به تنفیذ شدید ترین جزای 
امر  این  دارد.  می  ترصیح  بها  محکوم 
تکمیلی   ، تبعی  های  جزا  تنفیذ  مانع 

وتدابیر تامینی منی گردد.
غرض وضاحت بیشرتموضوع الزم است 
وتدابیر  تکمیلی  تبعی،  جزاهای  تا 
تامنیتی را که در کود جزاء از آنها تذکر 

داده شده ، رشح دهیم :
- جزای تبعی را ماده )171 ( کود جزاء 

،چنین تذکر داده است:
به  که  است  مجازاتی  تبعی  جزای   "
محکوم  باالی  اصلی  جزای  از  تبعیت 
علیه به حکم قانون تطبیق می گردد، 
آن  به  محکمه  حکم  در  اینکه  بدون 

ترصیح شده باشد."
به  سال  ده  از  بیشرت  کسیکه   : مثآل 
خاطر جرم مرتکبه اش از طرف محکمه 
حکم  در  اینکه  بدون  گردد  محکوم   ،
محکمه تذکر داده شود ، محکوم خود 
های  عهده  در  شدن  کاندید  از  بخود 
مدیره  هیئت  در  ، عضویت  انتخاباتی 
گانه  سه  قوای  در  خدمت   ، رشکتها 

دولتی ...وغیره محروم میگردد.
کود   )  178( ماده  را  تکمیلی  -جزای 

جزاء، چنین مینگارد:
که  است  مجازاتی  تکمیلی  "جزای 
عالوه بر جزای اصلی در حکم محکمه 

ترصیح گردیده باشد."
مثآل: محرومیت ازاخذ واستفاده نشانها 
، مدالها ، والقاب افتخاری ، محرومیت 
 ، مدیره رشکتها  در هیئت  از عضویت 
بانک ها وموسسه ها به سبب جرایم 
 ، از وصایت  ، محرومیت  اداری  فساد 
وکالت وقیمومیت درمعامالت ودعاوی 

...وغیره .
-ماده )184 ( کود جزاء، در رابطه به 

تدابیرتامینی چنین مشعر است :
"تدابیر تامینی عبارت ازاقداماتی است 
جهت  ذیصالح،  محکمه  طرف  از  که 
 ، محکوم  یا  متهم  اصالح  یا  تربیت 
اجتامعی  حیات  به  مجددوی  انطباق 
یا جلوگیری ازوقوع وتکرار جرم با نظر 
متهم  بودن  ناک  خطر  حالت  داشت 
می  ذکر  فیصله  ودر  اتخاذ  محکوم  یا 

گردد."
 ، آزادی  کننده  سلب  تدابیر  مانند: 
تدابیر  آزادی،  کننده  تحدید  تدابیر 
وتدابیرمالی  حقوق  کننده  سلب 

واقتصادی .
نتیجه  این  به  فوق  مطالب  تحریر  از 
از  جنسی  تجاوز  جرم  که  رسیم  می 
جرم زنا فرق داشته ،مجازات آنها هم 
در کود جزاء تفاوت دارد. چنانچه در 
مرتکبین  باره  در  جزاء  تعیین  قسمت 
حالت  ذکر  از  عالوه  جنسی  تجاوز 
تطبیق  که  شده  داده  تذکر  مشدده 
تجاوز  مرتکبین  باالی  اصلی  جزای 
 ، تبعی  های  جزا  تطبیق  مانع  جنسی 
که  گردد  منی  امنیتی  وتدابیر  تکمیلی 

فوقآ همه جزاء ها تذکر داده شد.
منابع وماخذ :

قانون منع خشونت علیه زن  .
کود جزاء .

  )  1286( جریده رسمی  منرب مسلسل 
حوت 1396 .

ممنوعیت خشونت علیه زن از دیدگاه 
املللی  بین  سازمان  وقانون.  رشیعت 

انکشاف حقوق - 

دخرتانشان  ازدواج  مورد  در  نباید  پدران  پس 
با شخصی که مومن ودارای اخالق حسنه ومورد تاید 
یا  قومی   ، اقارب  ازجمله  اگرچه   ، باشد  می  دخرتش 
نزدیکان شان نباشد، تاخیر مناید. طوری که پیغمرب )ص( 
در زمینه می فرماید: )اگر کسی از دین واخالقش راضی 
هستید برای خواستگاری نزد شام آمد، زن مورد نظر را 
به عقدش در آورید والی فتنه وفساد بزرگی در زمین 

به وجود می آید.(

شود،  می  بیوه  زن  کشوروقتی  نقاط   از  بعضی  در 
خانواده شوهر اجازه شوهر کردن زن بیوه را برای افراد 
به  را مثل مال  از خانواده  منیدهند. زیرا وی   بیرون 
ارث برده وخدمتگار آن خانه محسوب می کردند. حق 
بگیرد  را  شوهرش  اقارب  بدون  دیگر  تاشوهر  نداشت 
در حالیکه نظر به رشیعت وقانون زن بیوه خود مختار 
بگیرد.  شوهر  خویش  ورضایت  خواست  به  تا  است 
می  ارشاد  چنین  ارتباط  این  )ص(در  پیامرب  چنانچه 
فرماید: "زن بیوه نسبت به خودش از ولی ورسپرستش 
اولی ومقدم تر است ودخرت باید در مورد ازدواج اش از 
او اجازه گرفته شود وسکوتش نشانه اذنش می باشد." 
از ابن ماجه روایت شده که دخرتی نزد حرضت پیغمرب 
پرس  ازدواج  به  را  او  پدرش  که  کرد  عرض  آمد،  )ص( 
)ص(  نیست.پیغمرب  راضی  او  ولی  آورده  در  عمویش 
آنگاه دخرت  کرد.  واگذار  او  به خود  را  اختیار موضوع 
ولی  منایم  می  وتنفیذ  اجرا  را  پدرم  کار  :من  گفت 
مهم  امر  این  در  پدرانشان  که  بفهمند  زنان  خواستم 

هیچ حقی ندارند. 

ازدواج،طرف  در  بیوه  مذکور  احادیث  بنابرارشادات 
نباید  ولی  ویا  پدر  باشد.  می  واقعی  وذی حق  اصلی 
باید در  نادیده بگیرند.فامیل ها  آنها را  نظر ورضایت 
خوب  اوصاف  وپایدارو  سامل  خانواده  وایجاد  تشکیل 
که مورد قبول جانبین باشد ارجحیت قایل شوند زیرا 
وایجاد  اجتامع  رکن  ترین  مهم  که  خانواده  تشکیل 
این  تهداب  تا  منود  باید  تالش  است  برش  نسل  تداوم 
رشته مقدس به رضا یت ورغبت جانبین )دخرت وپرس( و 
اصول رشیعت اسالم که هامنا رضایت  واخالق اسالمی 
این  ها  خانواده  از  بسیاری  گیرد.  صورت  باشد،  می 
بر خالف  را  وآنها  دهند  منی  خود  فرزندان  به  را  حق 
میل وخواست آنها، طبق خواست خود شان به ازدواج 

مجبور می سازند.

رشعی  حق  جمله   همرساز  انتخاب  حق  حالیکه  در 
وقانونی هر زن ومرد می باشد قانون مدنی در مورد 
بدون  را  وی  ازدواج  عقد  باشد  وبالغ  عاقل  که  زن 
 80 ماده  چنانچه  داند  می  وصحیح  نافذ  ولی  موافقه 
رشیده  عاقله  هرگاه   " نگارد:  می  ذیالً  مذبور  قانون 
بدون موافقه ولی ازدواج مناید، عقد نکاح نافذ والزم 

می باشد." 

 خرید و فروش زن به بهانه ازدواج: 

هیچ کس حق ندارد زن را از ازدواج ویا از انتخاب 

خالف  کرد  عمل  این  زیرا  مناید  منع   زوج 
رشیعت وقانون است طبق حکم قانون منع خشونت  
وهفتم  بیست  ماده  است.چنانچه  جرم  مذکور  عمل 
قانون مذبور در مورد مامنعت از حق ازدواج بیان می 
یا حق  ازدواج زن گردد  مانع  داردکه: "هرگاه شخص 
به  احوال  مناید، حسب  وی سلب  از  را  زوج  انتخاب 

حبس قصیر محکوم می گردد."

امتعه وشی وسیله  زنان مثل  بختانه  بد  ما  در کشور 
در  به خصوص  گیرند  می  قرار  مردان  وفروش  خرید 
وقت تنگدستی ویا هم در میدان قامربازی وقتی پول 
خود را باختند، بدون در نظر گرفنت کرامت انسانی ، 
زندگی خواهند  بعد چگونه  که  زن  وحقوق  خواست 
زنان  دارد  شخصیت  چگونه  مقابل  جانب  یا  داشت 
آنها  نکاح  درعقد  را  خویش  خواهران  ویا  ،دخرتان 

بصورت جربی در آورده آنها را بد بخت می سازند. 

در مورد خرید وفروش زن به منظور یا بهانه ازدواج 
می  ذیالً  خشونت  منع  قانون  وچهارم   بیست  ماده 
ازدواج  بهانه  یا  منظور  به  را  زن  که  نگارد: "شخصی 
وساطت  آنها  در  یا  خریداری  یا  رساند  فروش  به 
سال  ده  از  که  طویل  حبس  به  احوال  مناید،حسب 

بیشرت نباشد، محکوم می گردد." 

بد دادن زن :

بد دادن زنان یک عرف ناپسند خالف رشیعت وقانون 
بوده  رایج  ما  کشور  در  عرف  این  بختانه  بد  است. 
های  وخشونت  تعدی  ستم،  ظلم،  انواع  باعث  که 
دادن  بد  شود.  می  شده  داده  بد  زن  بر  خانوادگی 
دشمنی  و  عداوت  ،نزاع  قتل  چون  درموضوعاتی 
برمسایل مختلف میان دوفامیل ،قوم ویا قبیله  صورت 
می گیرد. بطور مثال وقتی قتل از طرف یکی ازاعضای 
فامیل صورت گیرد بخاطر به میان آمدن آشتی واخوت 
بین دوفامیل باید زن بنام بد قربانی شود ویا در اثر 
عداوت ودشمنی که میان دوقوم یافامیل وجود دارد 
بخاطر بهرت شدن مناسبات ورفع دشمنی باید زن به  
بد داده شود ویا دراثر فرار دادن زن توسط برادر، باید 
اعضاء  از  یکی  به  داده  فرار  را  که دخرت  بچه  خواهر 

فامیل دخرت بصورت جربی داده شود. 

 به اقتضای عرف وعادات، فرار دخرت از منزل به مثابه 
ای هتک حرمت فامیل وی تلقی می گردد از آنجای 
از  شکلی  به  منزل  از  دخرتان  فرار  قبال  در  اغلباً  که 
موجب  عمل  این   ، باشد  می  ذیدخل  مردی  اشکال 
ایجاد عداوت میان خانواده ها می گردد وجهت رفع 
عداوت میان فامیل های ذیدخل ، بزرگان  و متنفذین 
را  پرسی  وخواهر  داده  جلسه  تشکیل  قوم  ویا  محل 
با  که  دخرتی  فامیل  به  است  کرده  فرار  دخرت  با  که 
پرس فرار کرده است به بد می دهند.با الخره در اثر 
را فرار داده  برادر، خواهر پرس که دخرت  با  فراردخرت 
مقتضای  به  که  دادن  بد  شود.    ) )بد  قربانی  است 
آن مسایل مختلف چون قتل ،حل منازعات فامیلی 

وقومی  بخاطر خوب شدن مناسبات دو فامیل 
وغیره صورت می گیرداز لحاظ رشع وقانون منع است. 

منع  قانون  وپنجم  بیست  ماده  مورد،  در  همچنان 
خشونت علیه زن جزای ذیل راپیش بینی منوده است : 

" )1( شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد 
یا بگیرد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده 

سال بیشرت نباشد، محکوم می گردد.

)2(درحالت مندرج فقره )1( این ماده اشخاص ذیدخل 
)شاهد،وکیل، مصلح، وعاقد(، هر یک حسب احوال به 
حبس متوسط، محکوم وعقد نکاح در صورت مطالبه 
زن بد داده شده مطابق احکام قانون فسخ می گردد." 

مجازات محکومین جرم خشونت علیه زن ، عفو شده 
در  علیه زن  منع خشونت  قانون  ماده 42  تواند.  منی 

مورد ذیالً اشعار می دارد: 

عفویا  تعلیق،  خشونت  جرایم  محکومین  مجازات   "
تخفیف شده منی تواند "

 ناگفته نباید گذاشت که در اثردرخواست خود مجنی 
جرم  محکومین  مجازات  خشونت،  مترضر  یا  علیه 
خشونت یا قضیه خشونت در هر مرحله محاکامتی که 
گردد.که  می  ودوسیه حفظ  متوقف  باشد  داشته  قرار 
ماده 39 قانون مزبور در مورد ذیالرًصاحت دارد: ")1( 
مرتکبین  عدلی  وتعقیب  مربوط  دعاوی  به  رسیدگی 
اساس  به  قانون  این   )39 )22الی  مواد  مندرج  جرایم 

شکایت مجنی علیهایا وکیل وی صورت می گیرد.

)2( مجنی علیها می تواند در موارد مندرج فقره )1( 
)کشف،  عدلی  تعقیب  از  مرحله  هر  در  ماده  این 
خویش  شکایت  از   ) محکومیت  یا  محاکمه  تحقیق، 
دعوی  به  رسیدگی  صورت  این  در  گردد،  منرصف 

وتطبیق جزاء متوقف می گردد."

علل و عوامل ازدواجهای اجباری :

ذیدخل  گوناگون  وعوامل  علل  اجباری  ازدواجهای  در 
اشاره  آن  موارد  بعضی  به   ما  اینجا  در  که  باشد  می 

می منایم : 

پیروی از عرف وعادات ناپسند خالف رشیعت وقانون.

تقویت پیوند های خانوادگی وقبیله ای.

 جهت  صلح وآشتی بین دو خانواده ،قوم وقبیله.

عدم آ گاهی از احکام رشیعت وقانون.

فقر وبی سوادی .

پیامد های ازدواج اجباری

درازدواجی که در آن رضایت و توافق طرفین  در نظر 
به  وادار  اطرافیان  وارصار  اجبار  به  وفرد  نشود  گرفته 
ازدواج با مرد ویازنی شود این ازدواج بعد ها در جریان 
زندگی مشرتک با آسیب های گوناگون ومعتدد مواجه 
می  جا  به  را  خویش  ناگوار  آیندعواقب  در  و  شده 
خود  اجباری  های  ازدواج  ناگوار  های  آمد  پی  گذارد. 

کشی، خود سوزی ،فرار از منزل، عقده مند 
شدن زنان در برابر خانواده ، جدایی وانزواطلبی در 
فرد را به بار می آورد واز دید اجتامعی ازد واج های 
اجباری باعث گسرتش فساد اخالقی نیز می گردد. در 
نهایت پیامد های ازدواج های اجباری غیر قابل جربان 

است.

دخرتان جوان رویا های زیادی برای آینده خود دارند 
با ازدواج اجباری به خواسته های خود نرسیده بلکه 
بعد از ازدواج به انتظارات ،وظایف ومحدودیت های 
است  نداشته  آنرا  انتظار  که  شوند  می  مواجه  جدی 
را  هایش  دوستی  مناید  متابعت  شوهر  از  مجبور  او 
دست  منزل  از  بیرون  های  فعالیت  واز  کند  محدود 
گرفته  را  او  وپیرشفت  تحصیل  جلوی  معموالً  بکشد 
از  بسیاری  کند.  رسیدگی  خانه  های   کار  به  وباید 
یا شوهر فرار می کنند بی  از خانه پدر  دخرتان که  
خرب ازآنکه چه  آسیب های شدیدی در انتظار آنهاست 
انها مورد تجاوز قرار می گیرند وبه دلیل  از  . خیلی 
مختلف زندانی می شوند وپس اززندان ،خانواده اش 
میدارند  وعار  ننگ  تحویلش  واز   منکر  وی  ازقرابت 

وبی خامنان می گردند.

در اثر ازدواج اجباری فرزندانی که به وجود می آیند 
خانواده  یک  ودر  اند  اجبار  روی  واز  ناخواسته  اکرثاً 

آسیب دیده وبدون محبت بزرگ خواهند شد . 

راهکار ها:

- از بین بردن رسم ورواج های ناپسند خالف رشیعت 
وقانون)پیروی از احکام قانون ورشیعت اسالمی(.

امامان مسجد ومدارس  مال  از طریق  آگاهی  دادن   -
بشکل درست وآنچه را اسالم در مورد زنان گفته اند 

برای عامه  مردم. 

- دادن آگاهی از طریق گردهم ا یی ها و رسانه ها 
جمعی با نرش وپخش برنامه ها در مورد پیامد های 

ناگوار ازدواج های اجباری. 

- مجازات منودن عاملین ازدواج های اجباری .

- اتخاذ تدابیر چهت کاهش فقر وبیسوادی .

ومساعد  اقتصادی  لحاظ  از  زنان  ساخنت  توامنند   -
ساخنت زمینه های مناسب برای کار زنان. 

ازدواج  که  شود  می  گرفته  نتیجه  موضوع  بررسی  از 
نتایج  بوده  وقانون  رشیعت   خالف  اجباری  های 
والدین  آن  از  جلوگیری  دارد.جهت  درپی  را  ناگواری 
توجه  آنها  ازدواج  در  خود  فرزندان  رضایت  با  باید 

منایند.

منابع وماخذ :

احادیث نبوی. 

قانون مدنی .

قانون منع خشونت علیه زن . 

قاموس اصطالحات حقوقی .

         ازدواج های ...        

     تجاوز...

 هــر چنــد مــوارد آزار و اذیــت در ســطح جامــه بســیار 
اســت ولــی متاســفانه بــه نســبت حاکمیــت  فرهنــگ 
ســنتی جامعــه زنــان بــه موجــب اینکــه آبــرو و حیثیــت 
آنــان خدشــه دار نگــردد در اغلــب مــوارد مرتکبیــن آزار 
و اذیــت شــکایت بــه مراجــع عدلــی و قضایــی شــکایت 

منــی کننــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــع آزار و اذی ــون من ــات  قان مندرج
رشایــط و کوایــف ارتــکاب جــرم آزار واذیــت مرتکبیــن 
آزار و اذیــت محکــوم بــه پرداخــت جریمــه نقــدی 
ــی مــی  ــی 20000 افغان ــی ال ــزان از 5000 افغان ــه می ب
ــکاب جــرم  ــر آن در حــاالت تشــدید ارت گــردد. عــالو ب
ــه  ــان مرتکــب حســب احــوال ب ــه زن ازار و  اذیــت علی

ــدان محکــوم مــی گــردد. ــا شــش مــاه زن ســه ت
ــه  ــت ب ــع آزار و اذی ــون من ــاده 25و 26 قان چنانچــه م
ــوده  ــی من ــش بین ــی را پی ــکام آت ــه اح ــب در زمین ترتی
اســت:«  هــر گاه شــخصی مرتکــب آزار و اذیــت زنــان 
ــه  ــیال نقلی ــام، وس ــن ع ــالت و اماک ــال در مح ــا اطف ی
ــه اســاس شــواهد  ــا هــر محــل دیگــری ب ــی و ی عموم
ــج هــزار  ــردد، حســب احــوال از پن ــه گ ــن اثباتی و قرای
افغانــی تــا ده هــزار افغانــی جــزای نقــدی توســط 

ــردد.« ــی گ ــوم م ــه محک محکم
هــر گاه شــخصی مرتکــب آزار و اذیــت زنــان در مراکــز 
ــرم آزار و  ــات  ج ــورت اثب ــردد در ص ــل گ کار و تحصی
اذیــت   مرتکــب بــه دو برابــر جــرم ازا ر و اذیــت  در 
اماکــن عمومــی بــه جــزای نقــدی محکــوم مــی گــردد. 
رصاحــت مــاده 26 را در ایــن زمینــه ذیــال مطالعــه مــی 
کنیــم:« هــر  گا ه شــخصی مرتکــب آزار و اذیــت زنــان 
یــا ا طفــال در محــل کار، مراکــز تعلیمــی و تحصیلــی یــا 
مراکــز صحــی گــردد ، حســب احــوال بــه جــزای نقــدی 
بیــش از ده هــزار )10000( تــا بیســت هــزار )20000( 

افغانــی توســط محکمــه محکــوم مــی گــردد.«
ــد  ــی توان ــاکی م ــت ش ــکایت آزار و اذی ــت ش ــد ثب بع
در مراحــل بررســی شــکایت از شــکایت خــود منــرصف 
شــود در ایــن بــاره مــاده 23 قانــون متذکــره ذیــال 

ــی دارد: ــح م ترصی
ــکایت   ــی ش ــل بررس ــد در مراح ــی توان ــاکی م »)1(ش
و تعقیــب عدلــی )کشــف ، تحقیــق و محاکمــه( از 
ــن  ــد .در ای ــرصاف منای ــی ان ــور کتب ــود ط ــکایت خ ش
صــورت رســیدگی بــه شــکایت و دعــوی و تطبیــق جــزاء 

ــردد. ــی گ ــف م متوق
ــدرج  ــت من ــه شــکایت در حال )2( مراجــع رســیدگی ب
فقــره )1( ایــن مــاده بعــد از حصــول اطمینــان از اینکــه 
ــور ت  ــراه ص ــدون اک ــت و ب ــه رضای ــال ب ــرصاف کام ان
گرفتــه اســت موضــو ع را بــه اداره مربــوط اطــالع مــی 

دهــد.
)3( هــر گاه شــاکی بــه منظــور رســیدگی و ارایــه دالیــل 
ــج روز کاری  ــدت پن ــالل م ــکایت در خ ــه ش ــط ب مرتب
ــه شــکایت  ــه مرجــع رســیدگی ب ــدون عــذر موجــه ب ب

ــردد. ــی گ ــظ م حــارض نگــردد اوراق حف

ــود  ــکایت خ ــاکی از ش ــه ش ــود ک ــت ش ــر گاه ثاب )4(ه
ــروع را دارد  ــر م ــت غی ــب منفع ــا کس ــوء ی ــد س قص
مرجــع رســیدگی بــه شــکایت موضــوع را بــه اداره 
ــی  ــق اســناد تقنین ذیصــالح راجــع و اداره مذکــور مطاب
ــد.« ــی منای ــاذ م ــم اتخ ــب وی تصمی ــه تادی ــوط ب مرب

نــا گفتــه نبایــد گذاشــت  کــه بــرای جلــو گیــری از آزار 
ــی زن  ــی و روان ــت روح ــن امنی ــان  و تامی ــت زن و اذی
مطابــق مــاده 14 قانــون منــع آزار و اذیــت  وزارت 

ــی باشــد: ــل م ــف ذی ــه انجــام وظای ــف ب ــه مکل عدلی
1-بلنــد بــردن ســطح آگاهــی شــهروندان در رابطــه بــه 

حقــوق و وجایــت رشعــی و قانونــی زنــان  و اطفــال.
2- تدویــر ســمینار هــا و ورکشــاپها جهــت آگاهــی 
کارکنــان ادارات حقــوق و مســاعدتهای حقوقــی مطابــق 
احــکام ایــن قانــون و فراهــم منــودن زمینــه تطبیــق بهــرت 

آن.
3- توظیــف مســاعد حقوقــی بــرای متــرضر آزار و اذیــت 

در صــورت نداشــنت وکیــل مدافع.
ــام  ــون در مت ــن قان ــی ای ــع مجان ــر و توزی ــر، تکثی 4-ن

ادارات.
قانــون مزبــور وظایــف وزارت داخلــه را در مــاده دهــم 
مشــخص منــوده و ایــن وزارت را مکلــف بــه تنظیــم 
گزمــه هــای ســیار پولیــس  در جــاده هــا و اماکــن 
ــف  ــن وزارت مکل ــان ای ــت . همچن ــوده اس ــی من عموم
بــه فراهــم منــود ن محیــط امــن و مصــون از ازار و 
اذیــت در محــالت عــام بــوده ضمنــا موظــف اســت کــه 
یــک شــامره تلفــون خــاص  را جهــت دریافــت شــکایات 
ــا در  ــوده  ت ــاد من ــان ایج ــت زن ــه آزار و اذی ــوط ب مرب

ــد. ــه مناین ــام وظیف ــت انج ارسع وق
قابــل یــاد آوریســت کــه قانونگــذار بــه موجــب اتخــاذ 
تدابیــر وقایــوی غــرض جلوگیــری از آزار و اذیــت زنــان 
کمیســیون عالــی جلوگیــری از آزار و اذیــت زنــان و 
ــوی  ــن ل ــا حضــور معاونی ــال را در ســطح کشــور ب اطف
ســارنوالی ، وزارت خانــه هــای امــور داخلــه، ارشــاد حــج 
و اوقــاف، عدلیــه ، صحــت عامــه ، اطالعــات و فرهنــگ، 
معــارف ، تحصیــالت عالــی، امــور زنــان، مناینــده بــا 
ــده   ــر، مناین ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــت  کمیس صالحی
ســرته محکمــه ومناینــده انجمــن مســتقل وکالی مدافــع 
ــف و  ــذار وظای ــان قانونگ ــت. همچن ــوده اس ــاد من ایج
ــون  ــاده ششــم قان ــن کمیســیون را در م ــای ای صالحیته
ــع آزار و اذیــت مشــخص منــوده کــه ذیــال رصاحــت  من

ــم : ــاده مذکــور را مــی نگاری م
کمیســیون عالــی منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال 
دارای وظایــف و صالحیــت هــای ذیــل مــی باشــد:

1-مطالعــه و ارزیابــی عوامــل ارتــکاب آزار و اذیــت 
زنــان و اطفــال در کشــور و اتخــاذ تدابیــر وقایــوی 

جهــت رفــع آن.
ــه  ــه ب ــی و آگاهــی عام ــرام هــای تبلیغات 2-طــرح پروگ
منظــور جلوگیــری از ارتــکاب آزار و اذیــت زنــان و 

ــال . اطف

3- تامیــن هامهنگــی فعالیتهــای ادارات دولتــی و غیــر 
ــان  ــت زن ــه  آزار و اذی ــارزه علی ــر مب ــط در ام ــی ذیرب دولت

و اطفــال.
4- جمــع آوری احصاییــه و ارقــام جرایــم آزار  و اذیــت زنــان 

و اطفــال.
5- ارایه پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام این قانون.

ــای  ــل ه ــرز العم ــح و ط ــع لوای ــرره و وض ــنهاد مق 6- پیش
ــون. ــن قان ــکام ای ــرت اح ــق به ــور تطبی ــه منظ ــوط ب مرب

7- مطالبــه معلومــات در مــورد قضایــای آزار واذیــت زنــان و 
اطفــال از پولیــس، ســارنوالی  و محکمــه.

ــت  ــورد آزار و اذی ــزارش ســاالنه اجــراات در م ــب گ 8- ترتی
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــه کابین ــه آن ب ــال و ارای ــان و اطف زن

ــی . ــورای مل ــتان و ش افغانس
 عــالوه بــر ان قانــون متذکــره  کمیتــه هــای مبــارزه بــا ازار و 
اذیــت زنــان و اطفــال را همــراه بــا ترکیــب ان کــه بایــد در 
ــور  ــون مزب ــم قان متامــی ادارات ایجــاد شــود در مــاده هفت

معیــن کــرده اســت کــه ذیــال بــه آن اشــاره مــی مناییــم:
)1(ادارات مکلــف انــد غــرض جلوگیــری از آزار و اذیــت 
زنــان  اطفــال کمیتــه مبــارزه بــا آزار و اذیــت زنــان و اطفــال 
ــون در  ــن قان را در خــالل مــدت ســه مــاه بعــد از انفــاذ ای

ــد. داخــل اداره مربوطــه ایجــاد مناین
ــا آزار و اذیــت زنــان و اطفــال مرکــب  )2( کمیتــه مبــارزه ب
ــا زن  ــل یکــی عضــو از آنه ــه حــد اق ــوده ک از ســه عضــو ب

مــی باشــد.
)3( در تعییــن اعضــای کمیتــه عــالوه بــر تحقــق ســایر 
ــات  ــط اســتخدام فراغــت از پوهنحــی حقــوق و رشعی رشای

ــود. ــی ش ــت داده م ارجحی
ــان و اطفــال  در مــاده هشــتم قانــون منــع آزار و اذیــت زن
وظایــف و صالحیتهــای کمیتــه هــای مبــارزه بــا آزار و اذیــت 

زنــان و اطفــال ذیــال ترصیــح گردیــده  اســت :
ــان و اطفــال  ــوط آزار و اذیــت زن 1-دریافــت شــکایات مرب

ــه. در اداره مربوط
2-بررسی شکایات واصله .

3-اطــالع کتبــی بــه مدعــی علیــه راجــع بــه شــکایت شــاکی 
در خــالل مــدت حــد اکــرث ســه روز.

4- احالــه شــکایاتی کــه ایجــاب تعقیــب عدلــی را میکنــد بــه 
ســارنوالی مربوطــه بعــد از تاییــدی آمــر اعطــای درجــه اول.

5- همکاری با شاکی در تعیین مساعد حقوقی.
6-پیگیــری شــکایات محولــه درمراجــع عدلــی و قضایــی 

ــا. ــع انه ــه موق ــیدگی ب ــان از رس ــت اطمین جه
7- ارایه گزارش ربعوار به وزارت امور زنان.

ــان  ــه زن ــا اختصــاص  ب ــه در کشــور م ــان ک ــور زن وزارت ام
یافتــه اســت بیانگــر اهتــامم و توجــه بــه ایــن قــر مظلــوم 
جامعــه مــی باشــد وظایــف وزارت امــور زنــان در مــاده نهــم 

قانــون منــع آزار و اذیــت ذیــال رصاحــت یافتــه اســت:
ــا  ــارزه ب ــا ادارات در ایجــاد کمیتــه هــای مب 1-هامهنگــی ب

ــان و اطفــال. آزار و اذیــت زن
2- نظــارت از کمیتــه هــای مبــارزه بــا آزار و اذیــت زنــان و 

اطفــال کــه در داخــل ادارات ایجــاد گردیــده انــد.

3- بررســی گــزارش ربعــوار کمیتــه هــای مبــارزه بــا آزار و 
اذیــت زنــان و اطفــال.

ــری و  ــرض جلوگی ــه غ ــی عام ــطح آگاه ــردن س ــد ب 4- بلن
کاهــش آزار و اذیــت زنــان و اطفــال بــا اســتفاده از وســایل 

ممکنــه.
5- ایجــاد بانــک معلوماتــی غــرض ثبــت و درج مــوارد آزار 

و اذیــت زنــان و اطفــال .
ایجاد کمیته ها در شورای والیتی و ولسوالی :

کمیتــه هــای مبــارزه بــا ازار و اذیــت زنــان عــالوه بــه مرکــز 
در والیــت و ولســوالی هــا نیــز ایجــاد مــی گــردد چنانکــه 
مــاده شــانزدهم قانــون منــع ازار و اذیــت زنــان و اطفــال 

در ایــن بــاره احــکام آتــی را پیشــنهاد منــوده اســت ک
ــال  ــان و اطف ــت زن ــا آزار و اذی ــارزه ب ــور مب ــه منظ )1(ب
کمیتــه مبــارزه بــا آزار و اذیــت زنــان و اطفــال در شــورای 
والیتــی و ولســوالی بــه ترکیــب ســه عضــو از شــورای 
ــاد  ــوالی ایج ــت و ولس ــر والی ــوالی در ه ــی و و لس والیت

ــردد. ــی گ م
ــان و اطفــال دارای  ــا آزار و اذیــت زن ــارزه ب )2( کمیتــه مب

وظایــف و صالحیتهــای ذیــل مــی باشــد:
1-دریافــت شــکایات مربــوط بــه آزار و اذیــت زنــان و 

ــوط. ــوالی مرب ــا ولس ــت ی ــال در والی اطف
2- بررسی شکایات واصله.

ــی  ــی را م ــب عدل ــاب تعقی ــه ایج ــکایاتی ک ــه ش 3- احال
کنــد بــه مراجــه مربوطــه بعــد از تاییــدی اکرثیــت اعضــای 

ــه. کمیت
4-همکاری با شاکی در تعیین مساعد حقوقی .

ــی  ــی و قضای ــه در مراجــع عدل ــری شــکایات محول 5-پیگی
ــه موقــع آنهــا. ــان از رســیدگی ب جهــت اطمین

6- ارایه گزارش ربعوار به شورای مربوط. 
ــی از   ــی ده ــای آگاه ــه ه ــر نام ــر ب ــا  تدوی ــه ب در رابط
قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال مــی تــوان گفــت 
کــه  مــاده 28 ایــن قانــون در زمینــه ذیــال رصاحــت دارد:« 
ــون  ــن قان ــکام ای ــی از اح ــه  آگاه ــت ب ــف اس اداره مکل
ــرح و  ــوط ، ط ــان مرب ــرای کارکن ــای الزم را ب ــه ه ــر نام ب

ــد. ــق منای تطبی
مقنــن کشــور مــا در وضــع   قانــون منــع  آزار و اذیــت زنان 
و اطفــال  بــا اتخــاذ تدابیــر وقایــوی و حامیــوی   از زنــان 
حامیــت منــوده  کــه  امیــد واریــم قــوه اجراییــه بتوانــد بــا  
اجــرا ی ایــن قانــون بــا جلــو گیــری از اعــامل خشــونتهای 
فزیکــی ، اجتامعــی، فرهنگــی ، اقتصــادی و روانــی بوســیله 
مــردان علیــه زنــان  در راســتای حاکمیــت قانــون   گامهــای 

مســتحکمی را  بردارنــد .  
منابع و ماخذ:
قانون اساسی

قانون منع خشونت علیه زن
قانون منع آزار و اذیت علیه زنان واطفال

لغت نامه دهخدا
فرهنگ سخن

کنوانیسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زن

منع آزار واذیت زنان از دیدگاه ...
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منودن  زندگی  که  است  عقدی  ازدواج 
باهمی مرد وزن را به مقصد تشکیل خانواده در 
چوکات رشیعت وقانون مروع گردانیده ،حقوق 

ووجایب را برای طرفین بوجود می آورد.
بیان  ذیالً  را  ازدواج  عقد  مدنی  قانون   66 ماده 
می دارد:"عقد ازدواج با ایجاب وقبول رصیح که 
فوریت واستمرار را افاده کند بدون قید وقت در 

مجلس واحد صورت می گیرد."
بپردازیم  اجباری  ازدواج  به بررسی  ازاینکه   قبل 
الزم است تا در مورد مفهوم واژه اجبار به نکات 

ذیل اشاره منایم .
اجبار عبارت است از: انجام دادن کاری از طرف 
دومی  آنکه  بدون  دیگری  شخص  باالی  شخصی 
اختیاری در اجرای آن داشته  کوچکرتین قصد و 
میگیرد. صورت  مختلف  اشکال  به  ر  باشد.اجبا 

مثالً:
اجبار مادی :

فشار ی که قدرت عمل را از انسان سلب واو را 
مقهور قوای دیگری می سازد.

اجبار معنوی:
ترس  احساس  ُسلطه  تحت  فاعل  که  حالتی 

ووحشت، ا ختیار را از دست بدهد.
اجبار معنوی بیرونی: 

ارتکاب  به  حالتی که در آن وادار کردن دیگری 
جرم، با تهدید یا تخویف صورت میگیرد. 

از زمان  ازدواجهای اجباری درکشورما افغانستان 
انواع واشکال  های قبل رایج بوده وحاال هم به 
مختلف وجود دارد. یکی ازناهنجارهای اجتامعی 
های  وازدواج  نامزادی  از  عبارت  ما  جامعه  در 
اجباری است . که به اثرفشار های مختلف  زنان 
وادار به ازدواج های اجباری می گردند.    زیرا 
دخرتیا  واولیای  والدین  که  گردد  می  واقع  اکرثاً 
دیگری  با  را  دخرت،وی  ورضایت  اذن  بدون  پرس، 
بنابر  پرس  دخرتیا  که  حالی  در  مناید.  می  نامزد 
دالیل مختلف منی خواهد با جانب مقابل ازدواج 
مناید که باعث بروز نامالیامت مختلف و باالخره 

به یک ازدواج ناکام می انجامد.
جامعه مایک جامعه سنتی بوده ودر اکرث موارد 
مردان تصمیم می گیرند . علت بنیادین ازدواجهای 
وپرس،  دخرت  اولیا  ومعنوی  مادی  تهدید  اجباری 
ایجاد ارعاب توسط قوماندانهای محلی، استفاده 
قومی ووضعیت خانواده ها  وارتباطات  نفوذ  از 
احکام  از  خربی  وبی  بیسوادی  )فقر،  ازلحاظ 
رشیعت وقانون، سهل انگاری والدین موجودیت 
دولت  نفوذ  وقومی،ضعف  قبیلوی  های  سنت 
وعدم تطبیق قانون  ...(می باشد. این نوع ازدواج 
نیز  پرسان  باالی  بلکه  دخرتان  باالی  تنها  نه  ها 
تحمیل میشود که درانتخاب رشیک زندگی شان 
آنها را مانع گردیده وبه ازدواج که خالف رضایت 

آنها است  وادار می گردند.
درحالی که در عقد ازدواج رضایت طرفین ازجمله 
ایط صحت آنبشامر می رود. از دواج های اجباری 
با عدم رعایتv تراضی وموافقت طرفین صورت 
زیانبار  ونتایج  آثار  ایجاد  موجب  که  پذیرد  می 
می گردد، زیرا درازدواج های اجباری طرفین عقد 
نبوده  تفکر همسان وهمگون برخوردار  از طرز 
بناً این گونه ازدواج ها موجب ایجاد عدم عالقه 
زوجین نسبت به یک دیگر، عدم توافق روحی، 
فکری، سلیقوی و....  می گردد در نتیجه موجب 
جدایی  منزل،  از  فرار  خودسوزی،  کشی،  خود 
ومصاب شدن یکی از طرفین به امراض روانی ویا 

انحرافات جنسی می گردد. 
ازدواج های اجباری خالف رشیعت وقانون است 
چنانچه  در مورد  ماده بیست وششم قانون منع 
منوده  منع  را  اجباری  نکاح  زن  علیه  خشونت 

مینگارد: 
" هرگاه شخصی،زنی را که سن قانونی را تکمیل 
منوده بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح در 
دو  از  که  متوسط  به حبس  احوال  آورد، حسب 
سال کمرت نباشد محکوم، نامزادی ونکاح مطابق 

احکام قانون فسخ می گردد." 
که  است  ثابت  )ص(  پیامرب  متعدد  احادیث  از 
نامزدی وازدواج اجباری را مورد پذیرش قرارنداده 
حرضت  است.طوریکه  فرموده  تقبیح  بلکه 
کند  می  روایت  )ص(  پیامرب  از  )رض(  ابوهریره 
ومیگوید: یک نفر نزد پیامرب )ص( آمد وخرب داد 
ازدواج منوده است،پیامرب )ص(  انصاری  بازن  که 
فرمود: )آیا او را نگاه کرده ای. عرض کرد خیر؟ 
فرمود برو او را نگاه کن چون چشم های انصار 
می  شعبه  بن  مغیره  هستند.(همچنین  معیوب 
)ص(  پیغمرب   ، منودم  خواستگاری  را  زنی  گوید: 
دوام  موجب  او  دیدن  کن،  نگاه  اورا   ( فرمود: 

روابط شام می گردد. 

قانون منع خشونت: ماده هفتم فقره 4څارنوالی ومحکمه مکلف اند، قضیه خشونت را در اولویت قرارداده وبه ارسع وقت رسیدگی منایند.
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ــا یکــی  ــا زن ــردم تجــاوز جنســی را ب ــت م اکرثی

میداننــد در حالیکــه تجــاوز جنســی بــه عملــی 
ــی از  ــت جنس ــل مقارب ــه عم ــود ک ــه میش گفت
طــرف مــرد بــاالی زن بــه شــکل جــربی وبــدون 
رضایــت زن بــه اکــراه وتهدیــد واســتفاده از زور 
ــت از  ــارت اس ــا عب ــرم زن ــا ج ــردد. ام ــی گ عمل
عمــل جنســی مــرد وزنــی کــه بیــن شــان رابطــه 
ــا تعریــف  ــا شــبه آن موجــود نباشــد. ی نــکاح ی
دیگریکــه از زنــا در کــود جــزاء آمــده، زنــا 
ــردی  ــی زن وم ــت جنس ــت ازمقارب ــارت اس عب
کــه بیــن آنهــا رابطــه زوجیــت موجــود نباشــد. 
ــی )اغتصــاب (  ــان عرب تجــاوز جنســی را در زب
ــه  ــب گرفت ــه غص ــاب از کلم ــد، اغتص ــی نامن م

شــده اســت 
ــف  ــه عن ــزی را ب ــنت چی ــت گرف ــب در لغ غص
وزور مــی گوینــد ، چنانچــه گفتــه مــی شــود : » 
غصــب فالنــآ علــی الشــی » یعنــی فــالن شــخص 
ــن  ــان ای ــرور زم ــه م ــود. ب ــور من ــه کار مجب را ب
ــه مقاربــت جنســی  ــه شــکل مجــازی ب کلمــه ب

ــا مــروع اطــالق گردیــد.  عنــف ون
ــت  ــارت اســت از مقارب ــآ تجــاوز جنســی عب بن
جنســی نــا مــروع تحــت اثــر جــرب واکــراه چــه 

از راه فــرج باشــد یــا ُدبــر .
در رابطــه بــه مجــازات تجــاوز جنســی در فقــه 

دو دیــد گاه وجــود دارد:
» الــف –دیــدگاه اول اینســت کــه جــزای تجــاوز 
ــرای  ــی ب ــا اســت. یعن ــا جــزای زن جنســی هامن
ــد  ــن ص ــر محصی ــرای غی ــار وب ــن سنگس محصی
، خصوصــآ  علــامء  اکــرث  دلیــل   . اســت  دره 
علــامی مذهــب حنفــی اینســت کــه تجــاوز 

ــت  ــواط اس ــا ل ــا ی ــوع از زن ــی ن جنس
ــی  ــش بین ــق چــزای پی ــد متجــاوز مطاب ــه بای ک
شــده جرایــم فــوق الذکــر مجــازات شــود زیــرا 
در رشیعــت کــدام احــکام خــاص در رابطــه بــه 

ــه نشــده اســت. تجــاوز جنســی در نظــر گرفت
بــه مجــازات  ب – دیــد گاه دوم در رابطــه 
ــامء عربســتان ســعودی  ــه عل تجــاوز جنســی ک
بــدان نظــر داده انــد هامنــا تجــاوز جنســی 
انــد،  را تحــت حکــم حرابــه داخــل منــوده 
بــاالی  حرابــه  مجــازات  تطبیــق  وطرفــدار 

متجــاوز جنســی هســتند.

                                    تجاوزجنسی
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اکنــون مجــازات تجــاوز جنســی را از دیــدگاه 
قوانیــن مرتبــط بــه موضــوع تحــت بررســی قــرار 

ــم: میدهی
ازینکــه موضوعــات منــدرج قانــون جــزاء کــه 
ــده  ــکا ش ــا ات ــه آنه ــونت ب ــع خش ــون من در قان
ــخ 12  ــان شــامره )259 ( تاری ــه فرم ــود، نظــر ب ب
/12 / 1396 رئیــس جمهــور تعدیــل وبــه کــود 
ــف  ــل تعری ــآ در ذی جــزاء رجعــت داده شــده بن
ــاوز  ــورد تج ــزاء، در م ــود ج ــه در ک ــازات ک ومج
جنســی درنظــر گرفتــه شــده تذکــر داده خواهــد 

شــد.
-تجــاوز جنســی را کــود جــزاء ، در مــاده )636 ( 

چنیــن تعریــف کــرده اســت:
ــایل  ــایر وس ــا س ــرب ی ــا ج ــه ب ــخصی ک » )1 ( ش
ارعــاب آمیــز یــا تهدیــد یــا بــا اســتفاده از ناتوانــی 
جســمی یــا روا نــی مجنــی علیــه یــا ناتوانــی 
ابــراز رضایــت مجنــی علیــه اعــم از زن یــا مــرد یــا 
خورانیــدن دوای بیهــوش کننــده یــا ســایر وســایل 
زایــل کننــده عقــل وی ، عمــل مقاربــت جنســی را 
انجــام دهــد یــا اعضــای بــدن یــا اشــیایی دیگــر را 
در قُبــل یــا ُدبــر وی داخــل منایــد، مرتکــب تجــاوز 

جنســی شــناخته مــی شــود.
)2 ( هــرگاه در جــرم تجــاوز جنســی رشایــط 
تطبیــق جــزای حــد موجــود نگــردد یــا بــه علــت 
ــاقط  ــد س ــر ح ــباب دیگ ــی از اس ــا یک ــبهه وی ش
فصــل،  ایــن  احــکام  مطابــق  مرتکــب  گــردد، 

ــردد. ــی گ ــازات م مج
مجازات تجاوز جنسی: 

مجــازات تجــاوز جنســی را کــود جــزاء در مــاده 
ــن رصاحــت داده اســت:  )637 ( چنی

» مرتکــب جــرم تجــاوز جنســی بــه حبــس طویــل 
، محکــوم مــی گــردد .«

ــج  ــش از پن ــزاء ، بی ــود ج ــل در ک ــس طوی } حب
ســال تــا شــانزده ســال در نظــر گرفتــه شــده 

اســت .{
ــاده  ــل م ــت طف ــدم اعتباررضای ــه ع ــه ب در رابط

ــد: ــر میده ــن تذک ــزاء ،چنی ــود ج )638 ( ک
قانونــی  زیــر ســن  باشــخص  : هــرگاه مــردی 
وی  عمــل  دهــد،  انجــام  را  جنســی  مقاربــت 
تجــاوز شــناخته شــده ورضایــت مجنــی علیــه 

قابــل اعتبــار منــی باشــد.«

  ازدواج های اجباری 
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حاالت مشدده در جرم تجاوز جنسی 
حــاالت مشــدده تجــاوز جنســی در مــاده ) 639  ( 

کــود جــزاء بدیــن رشح آمــده :
ــل  ــاالت ذی ــاوز جنســی در ح »)1 ( ارتــکاب تج
ــازات  ــه مج ــب ب ــده، مرتک ــناخته ش ــدده ش مش

حبــس دوام درجــه 2 ، محکــوم مــی گــردد.
ــش از  ــزا ، بی ــود ج ــه دو در ک ــس دوام درج } حب
ــه  ــر گرفت ــال در نظ ــت س ــا بیس ــال ت ــانزده س ش

ــت .{ ــده اس ش
1 – مجنی علیه طفل باشد .

ــث  ــی باع ــل جنس ــکاب عم ــا ارت ــب ، ب 2 – مرتک
ــن شــده باشــد. اســقاط جنی

3 – مرتکــب بــه نحــوی بــاالی مجنــی علیــه نفــوذ 
واختیــار داشــته باشــد .

ــاوز جنســی  ــل تج ــر عم ــه اث ــه ب ــی علی 4 – مجن
ــه شــده باشــد. حامل

5– عمــل تجــاوز جنســی ســبب ایجــاد مجروحیت 
علیــه  مجنــی  بــه  روحــی  شــدید  یــا صدمــه 

ــد. ــده باش گردی
6 – عمــل تجــاوز جنســی منجــر بــه امــراض 

باشــد. گردیــده  جنســی  مقاربــت 
7 – مجنــی علیــه از جملــه محــارم دایمــی یــا 

موقتــی متجــاوز باشــد.
)2 ( هــرگاه درنتیجــه تجــاوز جنســی مجنــی علیــه 
ــی  ــوم م ــدام ، محک ــه اع ــد، مرتکــب ب ــوت منای ف

گــردد.
قبــآل تذکــر دادیــم کــه اکرثیــت مــردم تجــاوز 
میداننــد، درحالیکــه  یکــی  زنــا  بــا  را  جنســی 
ــن شــان وجــود دارد،  ــادی در بی تفــاوت هــای زی
گرچنــد درفــوق تفــاوت هــای موجــود کمــی 
ــم بیشــرت الزم  ــرض فه ــا غ وضاحــت داده شــد ام
ــا  ــه زن ــط ب ــات مرتب ــا بعضــی از موضوع اســت ت
را از دیــدگاه رشع و کــود جــزاء تذکــر دهیــم: 

ــا : ــرم زن ــی ج ــازات رشع مج
در جرم زنا دوحالت مد نظر گرفته می شود:

1- شخصیکه محصین )متاهل ( می باشد.
2 – شخصی غیر محصین )مجرد ( است.

رشط احصان: 
1 – محصیــن کســی را گفتــه مــی توانیــم کــه بــه 
اســاس ازدواج صحیــح بــا زوجــه خویــش بالفعــل 

عمــل جنســی را انجــام داده باشــد.
2 – شخصی عاقل وبالغ باشد .

3 – مسلامن باشد .

4 – عفیف باشد یعنی به زنا مشهور نشده باشد.
زنــا  فــوق  بــا موجودیــت رشایــط  هــرگاه شــخصی 
ــغ  ــل ، بال ــر شــاهد عاق ــار نف ــا او توســط چه ــد وزن منای
ــا را بــه چشــم  دیــده  ، ومســلامن وعــادل کــه عمــل زن
باشــد )کااملیــل فــی املکحلــة(  درینصــورت مجــازات آن 

ــت. ــار اس سنگس
وامــا مجــازات غیــر محصیــن یــا شــخص مجــرد مطابــق 

هدایــت کالم اللــه مجیــد صــد دره اســت .
ــا را در  ــرم زن ــازات ج ــزاء ، مج ــود ج ــاده )644 ( ک - م

ــت: ــت داده اس ــن وضاح ــد چنی ــقوط ح ــت س حال
ــل  ــرار ذی ــخص ق ــری ، ش ــای تعزی ــت زن » )1 ( در حال

ــردد. ــی گ ــازات م مج
ــه حبــس متوســط  ــی کــه متاهــل باشــد ب 1 – در صورت

ــش از دوســال. بی
2 – در صورتــی کــه متاهــل نباشــد، بــه حبــس متوســط 

تــا دوســال .
ــا  ــش از یکســال ت ــود جــزاء ، بی ــس متوســط در ک } حب

ــج ســال اســت .{ پن
ــره )1 (  ــزای 1 و2 فق ــدرج اج ــخاص من ــرگاه اش )2 ( ه
ــا  ــا مــؤ قتــی ی ایــن مــاده از جملــه محرمــات دایمــی ی
مربــی، معلــم ، یــا آمــر یکدیگــر بــوده یــا بــه نحــوی از 
انحــا بــاالی یکدیگــر نفــوذ واختیــار داشــته باشــند، بــه 

حبــس طویــل تــا هفــت ســال ، محکــوم مــی گردنــد.
تجاوز به عفت وناموس زن 

مــاده )640 ( کــود جــزاء، در رابطــه بــه تجــاوز بــه 
عفــت ونامــوس زن مینــگارد:

» )1( شــخصی کــه مرتکــب تجــاوز بــه عفــت ونامــوس 
ــل  ــه دخــول در قُب ــی تجــاوز وی منجــر ب ــردد، ول زن گ
ــا  ــذ ، مســاحقه ی ــه تفخی ــه منجــر ب ــردد بلک ــر نگ و ُدب
متــاس جنســی گــردد، بــه حبــس طویــل تــا هفــت ســال 

، محکــوم مــی گــردد.
)2 ( امــر اجــرای معاینــات عدلــی طبــی  پــرده بــکارت 
یــا حکــم محکمــه ای ذیصــالح  بــدون رضایــت زن 
ــوم  ــر، محک ــس قصی ــه حب ــب ب ــوده ، مرتک ــوع ب ممن

میگــردد . 
} حبــس قصیــر در کــود جــزاء ، از ســه مــاه تــا یکســال 

اســت .{
)3 ( هــرگاه عمــل منــدرج فقــره )2 ( ایــن مــاده بــا 
اســتفاده از زور ، تهدیــد یــا ارعــاب انجــام داده شــود ، 

ــردد.«  ــوم میگ ــط ، محک ــس متوس ــه حب ــب ب مرتک
- در رابطــه بــه تجــاوز جنســی بــه شــکل گروهــی،  

مــاده )641 ( کــود جــزاء ، چنیــن رصاحــت دارد :

هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
 اتبــاع افغانســتان اعــم از زن ومــرد در برابرقانــون دارای حقــوق و 

وجایــب مســاوی میباشــند.                          
                  

                                                        ماده 22 قانون 


