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 3112جون  11                            داکترسیدعبداهلل کاظم  
 

 ائل متنازع فیهسبررسی برخی م
 «منع خشونت علیه زن»در قانون 

 

 (قسمت دوم)
 

که در همین  «!میگردد سال قبل بر 01ديگر به  حقوق زنان، اکنون بار بحث بر»نوان عگانه تحت طی يک مقالۀ جدا
عصر امانی  1212به نشر رسید، گزارش مفصل از رويداد لويه جرگه اين قلم  ازقسمت  در دوسه هفته قبل پورتال 

که چگونه مسائل تعدد  ه شدو ديد گرديدارائه « نظامنامه نکاح، عروسی و ختنه سوری»ارتباط به تصويب  در
آن محدوديت و شرايط وضع کرده بود، با دالئلی گويا شرعی و فشار  بر مذکورازواج و نکاح صغیره که قانون 

  .و شاه مجبور گرديد به قبول آن تن دهد اصلی بیرون شد مسیر حافظه کار مذهبی ازعلمای م
باشیم، بايد برای تحکیم پايه های اصلی اسالم  ديگر دچار عین مشکل می سال بار 01حال اکنون که پس از  بهر 

ا بر اساس که اصول واقعی اسالم را بعضی هو جهد کنیم و نگذاريم  جد« عدالت، مساوات و انصاف»مبنی بر 
جا توجه را به سه ينا در .به بیراهه بکشانند« عدالت»اصل  حکم الهی مبنی برتطبیق گريز ازو « هضعیف»روايات 

 :مغايرت دارد، جلب میکنمشريعت اسالم  اب ه گفته میشودک« منع خشونت علیه زن»در قانون موضوع متنازع فیه 
تعدد زوجات و سومی نکاح   ۀخانه های امن، ديگر مسئلبه ( مجنی علیها)يکی  دسترسی زنان متضرر از خشونت 

 (.سال 16)قبل از اکمال سن قانونی 
 

موردی که  33»: میکند و میگويدخالصه عمده  مفتی شمس الرحمن فروتن موضوع متنازع فیه را به دو نکته 
زدواج و دوم مسئلۀ تعدد سن ايکی تعیین : دراين قانون ذکر شده  از نظر اسالم نیز خشونت است به استثنای دو مورد

؛ و اما (3112جون  11مطابق  1203جوزا  31، منتشره راديو آزادی، مورخ گزارش فرخنده احمدی)« زوجات
اين قانون  در»: ه چنین میگويدآنرا به شش مورد باال برديس کمسیون سمع شکايات ولسی جرگه عبیداهلل بارکزی رئ

برخانه  ، تنها با انتقادمیرودحالیکه از ذکر اين موارد طفره  او در. «ستغیر اسالمی و برضد اسالم ا شش مورد
« !خانۀ امن، خانه پدر است، خانه برادر است، خانه شوهر است، خانه اوالد است»: د کهپردازمی های امن 

 (گزارش سید فتح بها، راديو آزادی)
 

 :« خانۀ امن»پناه بردن به 
خانه امن اختالف صريح با قرآن مجید  ۀمسئل»: جرگه میگويد ولسیات در قاضی نذير احمد حنفی وکیل واليت هر

دارد، زيرا در قرآن بیان شده، زمانیکه بین زن و شوهر اختالف به میان می آيد، دو َحَکم يکی از طرف مرد و 
آنصورت  خلع به میان می آيد که در ،اگر حل نشد. ديگری ازطرف زن با آنان مشوره کنند و اختالف را حل کنند

 )« !تواند به خانه محارم خود برود، چون آنچه از خانه های امن امروز مشهود است، جز فساد چیزی نیست زن می
بحث برانگیز مبدل شده است، راديو آزادی مورخ  ۀون منع خشونت علیه زن به يک مسئلقان: گزارش فرخنده احمدی

 (1203جوزا  31
 

و برای  ،و بعد درصورت امکان خانۀ برادرت ا امن تر از خانۀ پدر نیسبرای يک دختر هیچ محلی بمسلم است که 
اما اگر دختر پدر و يا برادرنداشته باشد و يا خانۀ  .هیچ زن شوهردار هیچ محلی با امن تر از خانۀ شوهر نیست

يا بسوزد و بسازد و اگر فرزند يا :  مبدل شود، آنوقت زن فقط دو راه دارد« جهنم سوزان»شوهر برای زن به 
که از را آنها قبول زحمت کند  و هرظلم و جبری  نفرزندانی داشته باشد ، درجوار آنها و يا به امید بزرگ شد

« کارد به استخوانش»به اصطالح  رو يا اينکه اگ ر بااليش وارد آيد، با شکیبائی و صبوری تحمل کندجانب شوه
د وتقاضای طالق بروبزرگان و بعد حکومت  دنزبپردازد ويا به شکايت و اسثتغاثه : رسید، آنوقت بازهم دوراه دارد

 ، باز چه کند؟ز آن دو در ناامید شدبه او توجه صورت نگرفت و ابازهم کسی صدای او را نشنید واگر . کند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_analysis_of_women_rights_part_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_analysis_of_women_rights_part_2.pdf
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با چنین سرنوشتی گرفتار شود، احتمال دسترسی او به محاکم و  ، هرگاهزنی دارای تحصیل و کاردر شهربرای 
نه سواد گرفتن طالق و بیغم شدن از شر شوهر ظالم چندان مشکل نیست و اما برای يک زن دهاتی، آنهم کسیکه 

 رااجازه رفتن به خانه پدر زن و  مقیم باشددر شهر ديگرنیز بسیار دورتراز او درش خانواده پدارد و نه پول الزم و
امکان گرفتن وکیل و   نداشته باشد، چطور میتواند خود را از زير بار ظلم و تعدی شوهر و فامیل شوهر برهاند؟

به )يا دست به انتحار بزند  ناگزير اقامه دعوا برای طالق که حق قانونی و دينی او است، نیز برای او میسر نیست،
 .و يا اينکه راه فرار را در پیش گیرد( و يا خود سوزی« مرگ موش»شکل انداختن از بام، نوشیدن زهريا خوردن 

فرار از خانه کار ساده نیست، زيرا او بايد بداند به کجا میرود و ديگر اينکه چگونه میتواند به اينکارموفق  شود و 
را هنگام فرار به چنگ آورند، آنوقت چه بالی برسرش خواهد آمد و مظلومه زن  شوهر آن  اگر شوهر و يا خانواده

بازهم اگر زن بدون  ؟خواهد گرديدی سنگین جزا چه نیز محکوم به « فراری ازخانه»به حیث زن در پیشگاه قانون 
زند، نافرجام زندگی ان بی سرنوشت سر به بیابوآگاهی و امید که به کجا خواهد رفت، راه فرار در پیش گیرد 

اينها همه سؤال های بسیار مهم اند که  جسم و حتی حیات او را تهديد خواهد کرد؟ درآنصورت چه خطرهائی عفت،
شخصیت و عفت و فساد شدن مصدوم به منجر  بدون شکعواقب خطیر را برای يک انسان بیچاره بار می آورد که 

 .دخواهد شبه نابودی او اخالقی و درنهايت 
 

آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است، دولت به احترام و »قانون اساسی که  42و  32به اساس ماده 
حمايت آزادی و کرامت انسان مکلف است و خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمايت دولت 

ظارت آن يک راه حل معقول و ، تأسیس و ايجاد سرپناه برای همچو حاالت بوسیله دولت و تحت ن«قرار دارد
 .است« حفظ کرامت انسانی»و يک ضرورت مبرم اجتماعی به منظورالزمی 

اين  ،است« غیر اسالمی»موجوديت آن  ًءبنا و میباشد« مرکز فحشأ»مرکز امن نبوده و اين خانه اگر گفته شود که  
و ولسی جرگه حق  ادارۀ آن مربوط میشود، بلکه به نحوه نیستاصل موضوع  ، زيرا مشکل درستاجهه وم ناادعا 

« ؟؟ اءخانه فحش»را مبدل  به « خانه امن» کهدارد از اين نوع فعالیتهای غیرمسئوالنه حکومت و ارگانهای مربوطه 
به قول معروف ، نه اينکه به معنی واقعی آن مبدل شود« خانه امن»تا  خواست نمايد نظارت و باز می سازد، جدًا

با تعبیر اينکه خانۀ امن گويا ضديت با اسالم دارد، اين يگانه مرجع نجات و  را آتش زنند« انهخ ، موش»از خاطر 
 .مسدود سازند مصیبت و بدبختی مزيداززن را 

 

 :تعدد ازواج يا چند همسریمسئلۀ 
متعال می النسآء برمیگردد که خداوند سورة  2شماره ازواج در دين مبین اسالم به يک قسمت آيه  دمشروعیت تعد

پس نکاح » :ترجمه. «فان خفتم اال تعدلو فواحدة (ج) فانکحوا ما طاب لکم من النسآء مثنی و ثلث و ربع»: فرمايد
کنید کسی را که خوش آيد بشما از زنان دو دو و سه سه و چارچار، پس اگر ترسیديد که عدل کرده نمی توانید، پس 

، 1224، جلد اول، طبع دوم، سال [مشهور به تفسیر کابلی]تفسیر قرآن مجید با ترجمه و. )«نکاح کنید يک زن را
 (243و  241صفحه 

از طرف شوهراساس مشروعیت و جواز « عدل»طوريکه واضح میگردد، قسمت دوم آيه مبارکه مبنی بر اجرای 
ا توان و ي و عماًل اکمال نکندهرگاه اين شرط را شوهر بطور الزم مرعی . نکاح تا چهار زن را تشکیل میدهد

، به عبارت ديگر رعايت کامل اجرای آنرا نداشته باشد، درآنصورت نکاح بیشتر از يک زن جواز شرعی ندارد
 .در تعدد ازواج شمرده میشود ساسیيک شرط و رکن ا« عدالت» اصل

ته گف شود که آيا مرد توان اجرای عدالت را میان زنان خود بطور واقعی دارد يا نه؟ اکنون اين سوال مطرح می
ود خو وقتی شوهر بتواند مکلفیت های شرعی خود را در برابر منکوحات « شريعت ظاهر را می بیند» :میشود که 

بطور عادالنه که درآن شرط مساوات نیز مضمر است، انجام دهد، يعنی َمهر معجل زن را تاديه کرده باشد، نفقه 
، ...و..با رعايت نوبت در پیش گیرد ورا عدالت  الزم را بريش مهیا و در دسترش قرار دهد و در همخوابگی اصل

در آنصورت چنان پنداشته میشود که شوهر اصل عدالت را در ظاهر رعايت کرده است و شريعت نیز خالفی در 
اما اجرای عدالت تنها بسته به ظاهر نیست، بلکه وقتی شوهر احساس کند که زن . اطاعت از وجوب در آن نمی بیند

نخواهی تسلیم هی يا زيبائی از نظر جذبۀ فطری توجه بیشتر شوهر را جلب میکند و شوهر خوا دوم نظر به جوانی
میگردد، در آنصورت اجرای  شهوانی خود که البته يکی از داليل عمده نکاح دوم و سوم و چهارم است، امیال

ن زن اول و دوم و همچنان عدالت تحت الشعاع همین انگیزه طوری قرار میگیرد که در نهايت منجر به بیعدالتی بی
« جذابیت جنسی زن»اين حقیقت علمًا، عقاًل و نقاًل ثابت شده است که موضوع . بالترتیب زن سوم و چهارم میشود
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شرعًا اجرای عدالت بین زنان منکوحه اش  مرد را چنان فريفته می سازد که در قبال آن شوهرنمیتواند به آنچه
 .رسیدگی نمايدايجاب میکند، 
 (ص)گاه  از دلهای ما است و مرد مسلمان که از خدا می ترسد و خود راپابند شريعت غرای محمدی آخداوند متعال 

ی کشاين دو روئی خلل ايمان را بار می آورد و سر .سازد« ظاهر و باطن»نبايد خود را دچار دوگانگی بین  میداند،
است که مردان پارسا و متقی از منکوحه بین زنان « عدالت»به دلیل ضعف در اجرای . از امر خداوند متعال است

 .به نکاح يک زن اکتفا میکنند (ج)به تأسی از امر خداپا گذاشته وتعدد ازواج دوری میجويند و برنفس شهوانی خود 
به همین دلیل است که قوانین بعضی کشورهای اسالمی تعدد ازواج را منع و يا موکول به شرايط خاص ساخته 

اينجا از اضرار اجتماعی  و خانوادگی تعدد ازواج  که چه عواقب ناهنجار را بین فامیل، بین برادارن من در .است
و خواهران از مادرهای متفاوت به وجود می آورد و نفاق و شقاق را تا سرحد قتل و قتال موجب میشود، منصرف 

 .میشوم
قانون  16از يک زن را موکول به رعايت  ماده ماده پنجم ازدواج با بیش  31فقره « منع خشونت علیه زن»قانون 

يک مرد خوف عدم تعادل میان زوجات نباشد، توان مالی   اگر نزد»: مدنی ساخته است که چنین حکم میکند
پرداخت نفقه برای بیش ازيک همسر را داشته باشد و در صورتیکه مصلحت مشروع مانند عقیم بودن و مبتال بودن 

پس ديده میشود که قانون  .«الج موجود باشد، مرد میتواند با بیش از يک زن نکاح کندزوجه به مرض غیر قابل ع
در مورد تعدد ازواج برعکس آنچه وکالی ولسی جرگه آنرا مغاير به شريعت وانمود کرده « منع خشونت علیه زن»

هر را جوابگو در که در تطبیق آن شو« عدالت بین زنان»اند، با موازين شرعی و درعین زمان باحقانیت اصل 
 .پیشگاه خالق بی نیاز می سازد، درتضاد قرار ندارد

 ،نماينده هرات در ولسی جرگه استکه  قاضی نذير احمد حنفی« منع خشونت علیه زن»يکی از منتقدان جدی قانون 
 زوجات آمده که اگر کسی دو يا سه زن ددرتعد» : برای مشروعیت بخشیدن تعدد ازواج چنین استدالل میکند

همین حاال در افغانستان »: که او میگويدهمچنان  «.میگیرد، بايد اجازه زن اول را داشته باشد و زنش عقیم باشد
درصد  11درصد مردان وجود دارند، پس به اساس اين قانون آيا  24فیصد زنان و کمتر از  44بدون شک بیش از 

 «مجرد باشند؟ درصد زنان 11 ر آن بايداز مردان نبايد دو زن بگیرند، درغی
يک قاضی و عالم دين است که با چنین استدالل سخیف میخواهد ادعای خود  ،اين نظر يک عضو برجسته پارلمان

اول فقط و فقط درحالت استثنا برای نکاح شوهرش با زن دوم رضائیت  او بايد بداند که زِن. را به کرسی بنشاند
و زن دوم  گرفتن زن سوم اقدام کند برای تشويق شوهرش به  خواهد داد و شايد زن اول بکوشد به رقابت زن دوم

که دراين حاالت  برای گرفتن زن چهارم ترغیب نمايد شوهرش رابکوشد بر زن سوم « امباق»برای آوردن 
  .رضامندی نه به مفهوم واقعی، بلکه به تأسی از انتقامجوئی و رقابت خواهد بود

 ثابتيک موضوع  عبايد بداند که اصول شرنفوس زن و مرد درکشوردر رابطه با تناسب بین قاضی صاحب حنفی 
، پس چگونه میباشد ولی موضوع  تناسب زن و مرد در جامعه يک عامل متحول ،ع تغییرات زمان نیستاباست و ت

میتوان يک اصل ثابت را برمبنای يک عامل متحول استوار کرد؟ فرضًا اگر چند سال بعد تناسب زن و مرد در 
 داد؟؟ « چند شوهری»غییر معکوس کند، آيا میتوان اصل شرعی را درقبال آن تغییر داد يعنی به زنان اجازه جامعه ت

ت بیشتر است تا مقبولیدارای شخصیت های دينی ولو فاقد منطق باشد، تأسف من آنست که نزد عوام گفتار همچو 
 !حرف من و يا ديگران

 

 : «صغیره»نکاح 
دراينجا بحث اصلی برموضوع . نرسیده باشد« بلوغ»نکاح با دختريست که هنوز به سن « صغیره»مقصد از نکاح 

« حیض»میکنند يعنی وقتی دختری بار اول به  خالصه« جسمانی»به بلوغ فقط که علمای دينی آنرا  بلوغ است
و آماده « جسمانی»آغاز میگردد، علمای دينی اين تغییر را نشانه ای بلوغ « عادت ماهوار»و به اصطالح میرسد 

بلوغ ر به مرحله دختهرگاه . و در نکاح آن مانعی نمی بینند می پندارند« بارداری»شدن او از نظر فزيکی جهت 
پدر هرگاه .  ولی او جواز داردمحسوب شده و نکاح او از نظر فقهای اسالم فقط به استیذان « صغیر»نرسیده باشد، 

به   هنکاح مذکور دختر وقتی به سن بلوغ برسد، دراينصورت  دختر او را به نکاح مردی داده باشد، و پدرکالن
دختر صغیره از طرف ولی غیر از پدر و پدر کالنش به نکاح مردی در  اگرو اما  نمیشودفسخ خواست خودش 

  .نمايدآورده شده باشد، درآنصورت دختر پس از رسیدن به سن بلوغ حق دارد نکاح را فسخ 
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 شهوانی را بعد از نکاح حق تمتعشوهريکی اينکه آيا : وال مهم مطرح استسدرارتباط با نکاح صغیره دو 
دارد و ديگر اينکه آيا تنها بلوغ جسمانی برای زندگی سالم زنا شوهری کافی است يا رشد و بلوغ  خود ازمنکوحۀ

  فکری مهمتر از آنست؟ 
يعنی ايجاب و قبول و )نکاح است که برمبنای آن بعد از عقد  مفهوممشکل اساسی در معنی و  مورد سوال اولدر

را باهم شرعًا « همخوابگی»کرده وحق  پیداهر دو طرف حیثیت زن و شوهر را  (تعیین َمهر در حضور شاهدان
استفاده آن  حقوق و مزاياینکاح، نکاح است، وقتی عقد شد، طرفین شرعًا حق دارند ازتمام در شرع . کسب مینمايند

کسی تضمین  هیچتمتع جسمانی منکوح اش منع دارد و نیزاز اين ارتباط حکمی وجود ندارد که ناکح را در .دنماين
اينکه  استفاده جنسی نکند؟به نحوی خود و صغیرغ نابال از منکوحۀ میتواند که مرد بالغ و مشتهی به شهوتنکرده 

 ده آن صغیره وارد میکند، سوالیست که جواب آن مستلزم بحث بیشتر و شرح مزيداين عمل چه تأثیری برزندگی آين
 .است که دراين مختصر نمی گنجد

که تماس جنسی نامزد ها  را دراين مرحله  دمی پندارنطوری « نامزدی»مرحله  مثلگر کسانی نکاح صغیره را ا
، اشتباه است زيرا فسخ نامزدی شرعًا ايجاب طالق را نمیکند، درحالیکه وقتی نکاح عقد گرديد، غیرشرعی میدانند

  .میگرددفسخ آن مشروط به جاری ساختن طالق 
 

بی بی حضرت با  (ص)از کجا استنباط گرديده است، به نکاح حضرت رسول اکرم  اينکه ريشه شرعی نکاح صغیره
نکاح صغیره را  ،سی از آنه تأگردد و فقها ب می ر صغارت قرار داشت، برشود د که گفته می (رض)شه صديقه يعا

در لويه « و ختنه سورینکاح، عروسی »سال قبل در افغانستان، حینیکه نظامنامه  01اين مورد  در . مجاز میدانند

قبلی  ۀبراز داشتند که به تفصیل در مقالدر زمینه ارا زير بحث رفت، علمای دينی نظريات مختلف  1212جرگه 
از موجوديت اختالف نظر جدی بین علمای رض آگاهی مزيد غاينک چند قسمت مهم اين مباحثه را ب. گزارش يافت

 :قتباس میدارمدينی آنوقت در مورد جواز نکاح صغیره ا
  

مبسوطی مبنی برلزوم منع نکاح  ۀشاه امان اهلل غازی با طرح موضوع نکاح صغیره بیانیدرلويه جرگه مذکور
درمتن مشخص نشده که مقصد جناب شمس المشايخ میباشد و ]حضرت صاحب  متعقبًا جناب. ايراد کردصغیره 

در برابر سخنان اعلیحضرت [ ياجناب نورالمشايخ، زيرا هر دو شخصیت عضويت لويه جرگه را داشتند ـ نويسنده
يشی خیلی درست است و اما چیزيرا که اعلیحضرت غازی فرمودند، از نقطه نظر شفقت و عاقبت اند»: چنین گفتند

نکاح صغیره يکی از مهمات بزرگ مسائل فقهیه است و درآن ابحاث مطولی در معرکته اآلرائی در کتب فقهیه 
ام المؤمنین حضرت  ،مرقوم آمده است، حتی عدۀ از مرتاضین نکاح صغیره را بنا براينکه حضرت رسالت پناهی

نیز شمرده اند، لذا رجا میشود که نکاح صغیره ( سنت)را در صغارت نکاح کرده اند، مسنون  (رض)عايشه صديقه 
  (112ـ  112صفحه ...رويداد لويه جرگه )« .جائز و دعاوی آن در محکمه مسموع گردد

حکمی که درانسداد  نکاح صغیره شده »: تمیز درجواب حضرت صاحب گفت قاضی مولوی عبدالواسع سپس 
است و امر اولواالمر در امثال اين مسائل حکم وجوب را دربر میگیرد، زيرا اين مسئلۀ ُمَسَلم اصول است، درست 

حاالنکه نکاح صغیره مباح است، چون . است که قول ضعیف و لفظ قلیل را امر اولواالمر به مرتبۀ وجوب میرساند
فته، از اينرو بااينکه نکاح صغیره در کتب باين فعل مباح امر اولواالمر انضمام يافت، ظاهرًا حکم وجوب را دريا

رويداد لويه  )« .فقهیه صرف جواز داشت چون برخالف آن حکم همايونی صادرشد، ظاهرًا و شرعًا ممنوع گرديد
که نکاح صغیره جواز دارد و چون قول ضعیف و  بود مقصد از گفتار مولوی عبدالواسع آن( 112صفحه ...جرگه

  .نابرآن امر اولواالمر يعنی پادشاه میتواند آنرا نفیه و منع کند  و اينکار مانع شرعی نداردلفظ قلیل را دربر دارد، ب
آيا شما نمیدانید و از » : دراينجا يک مال از جا برخاست و با شدت به رد گفتار مولوی عبدالواسع پرداخت و گفت

سیدنا عايشه را در آوان [ تاس (ص)مقصد حضرت محمد ]زبان حضرت صاحب نشنیديد که حضرت ختمی مرتبت 
صغارت نکاح کرده است و عدۀ از اهل سلف و خلف براين امر دوام ورزيده اند و اين نکاح صغیره نیز از امور 
مسنون شمرده میشود، پس چگونه سنت بقول اولواالمر نه تنها از مرتبۀ مسنونیت اسقاط نمیشود، بلکه برخالف آن 

  (114صفحه ...ه جرگهرويداد لوي)« .حکمی اصدار میگردد
شما درتعريف سنت سهو کرديد و برمغالطه نکاح صغیره ! مال صاحب»: گفتاين مال جواب سع درمولوی عبدالوا

طعام تناول  (ص) را مسنون قرار داديد زيرا که آن از سنن عادی و طبیعی است، چنانچه حضرت رسول اکرم
ضمنًا صغیرۀ را نیز . طبعًا بايک انسان ملزوم است، کرده اندفرموده و خفته اند و تفريح مزاج و غیره اموراتیکه 
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رويداد لويه )« .نکاح فرموده اند، پس ازآن عادت و طبیعت نبايست يک امر مسنونی را استخراج کرد
  (114صفحه ...جرگه

ح قاضی عبدالرشید ـ يک عضو ديگر تمیز برعلیه مولوی صاحب برپا خاست و بیانیه طوالنی را در جواز نکا
به نکاح دادن صغیر و صغیره يکی از حقوق و واليت پدر و پدرکالن است که به آنها »: صغیره بیان کرد و گفت

شارع اين حق و امتیاز را محض بدينواسطه که آنها کمال شفقت و مرحمت را نسبت به پسر و نواسۀ خود مرعی 
است که اين حقوق حقه را که تمام کتب فقهیه به پس اولواالمر و يا ديگری را چه حق . میدارند، ارزانی نموده است

 (114صفحه ...رويداد لويه جرگه )« .پدر و پدرکالن داده ، ساقط کند و عدم جواز نکاح صغیره را اعالن کند
از ورای مباحثات فوق معلوم میشود که اختالف نظر بین علمای افغانستان در زمینه نکاح صغیره از يک قرن قبل 

و بدون « لفظ قلیل»و « ضعیفه»قط به اساس فشار علمای محافظه کار مذهبی به تأسی از روايات وجود داشته و ف
 . شناخته شده است« مسنون»يک امر  (ص)پیغمبر« سنت»موجهه به حیث  دلیل

 

بلوغ و تنها کسانیکه در ازدواج تنها . است و لزوم حداقل سن ازدواج «فکری»بلوغ موضوع مهم ديگر همانا مسئلۀ 
درحقیقت  آگاه يا ناآگاه موقف زن را فقط به حیث بايد متوجه باشند که آنها زن را اساس  قرار میدهند، « جسمی»

مرد پايان می آورند، درحالیکه زن در کانون فامیل و خانواده به حیث نظم دهنده زندگی  ه شهوانیوسیله اقناع غريز
مخصوصًا در کشور ما . عیت بسیار مهم و حساس برخوردار استاز موقدر برابر فرزندان خود به حیث مادرنیزو 

 يعنی« خسران داری»وظیفۀ به اصطالح پیشبرد و  زندگی میکنندمشترکًا که اکثر فامیلها باهم يکجا و در يک خانه 
نا اطاعت از پدر و مادر و حتی خواهر و برادر و سائر بزرگان خانواده شوهر، آنهم در يک محیط ناشناخته و ناآش

وقتی احساس  آنهمبرای يک تازه عروس که فقط جسمًا بالغ شده ، ولی فاقد تجربه در زندگی است و. کارساده نیست
تثبیت موقعیت کار بسیار دشوار میکند که به حیث تازه وارد در پايان ترين سلسله مراتب خانودگی شوهر قراردارد، 

سیاری زنان جوان و بی تجربه بیرون میرود و بجای لذت اينجاست که عنان زندگی در همان آغاز از دست ب .است
است که رسیدن به بلوغ  ممسل. واالی حیات انسانی، برعکس به افسردگی و ناراحتی منتهی میگردد ۀازاين دور

راه زندگی خود را با تعقل و درايت الزم دريابد و به تدريج  تاهنگام ازدواج، زن را کمک میکند « فکری و عقلی»
که  میگذارداينکار تهداب مستحکم را برای زندگی آينده او . ود را در بین خانواده شوهرعاقالنه تثبیت کندموقف خ

مادر شدن مرحلۀ ديگريست که نیاز به بلوغ فکری . دمیکنداز بسا مشکالت بعدی جلوگیری به يقیین در پرتو آن 
م ايجاب میکند که زن در آستانه زن دارد و همچنان موضوع جلب رضائیت شوهردرعرصه های مختلف بازه

 .رشد الزمی قرار داشته باشد دگی مشترک از نظر فکری دريک مرحلۀشروع زن
اينکه چه وقت يک دختر جوان به رشد و بلوغ فکری میرسد، بسته به عوامل مختلف است، ازجمله محیطی که در 

درجهان . توان اين نوشته بدور میرود چندين عامل ديگر که بحث روی آن ازآن بزرگ شده، سطح آگاهی عمومی و 
امروز معیار برای بلوغ فکری همانا تعیین حداقل سن برای ازدواج و سائر مسائل است که درقوانین هرکشور 

 .سالگی تعیین گرديده است 31و گاهی تا  11تا  16برای زنها از  عموممتفاوت میباشد، ولی بطور
: النساء آمده است وغ فکری در يک قسمت آيه  ششم سورۀ مبارکهموضوع بلوغ جسمی و بلدر دين مقدس اسالم 

و بیازمائید يتیمان »: ترجمه« (ج) هملفان انستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموا (ج)وابتلواالیتمی حتی اذا بلغوا النکاح )
پس بدهید بايشان  ،(اصالح در دين و مال)را تا هنگامیکه برسند بعمر نکاح، پس اگر دريافتید از ايشان هوشیاری 

مذهب امام ابوحنیفه »: در تفسیر اين آيه مبارکه ذکر شده است که .(242تفسیر کابلی ، صفحه )« مال های شان را
يتیم عقل يابد، مالش را به او بسپاريد، ورنه در سال انتظار برد، اگر در مرور اين سالها  34اين است که بايد  (رح)

با اين اساس  .(242صفحه .. تفسیر کابل)« .داده شود، خواه پوره بداند، خواه نداندبیست و پنج سالگی حتمًا مالش 
يک ( برای يتیم)ديده میشود که بین بلوغ جسمی يعنی رسیدن بعمر نکاح و بلوغ فکری يعنی آگاهی به اداره مال 

ان در شرايط زندگی سالگی به حد اکثر میرسد که میتو 34رابطه نزديک وجود دارد و اين رابطه با تعیین سن 
لگی اس 34سالگی به بلوغ جسمی و در سن  12اقل در حدامروز حد وسط را آز آن استنباط کرد يعنی اگر دختری 

که همان سن حداقل  سالگی تعیین کرد 10تا  16حد وسط هردو را میتوان بین سن  ،به حد اکثر بلوغ فکری برسد
 .میباشد ازدواج و همچنان عقد سائرمعامالت برای دختران

را « نکاح قبل از اکمال سن قانونی»ماده پنجم  13که در فقره « منع خشونت علیه زن»اکنون بر میگردم به قانون 
زن بالغ و زن نابالغ  ازهم   مجازات عامل خشونت را به ،(فصل سوم)خشونت علیه زن دانسته و در احکام جزائی

هرگاه شخص زن را که سن »: زير سن حکم میکند که  اين قانون در مورد نکاح 31ماده . کرده استتفکیک 
قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب  11قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده و بدون رعايت حکم مندرج ماده 
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احوال به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد، محکوم و نکاح درصورت مطالبۀ زن، مطابق احکام قانون فسخ 
سالگی تعیین کرده است و اين همان سن حدوسط بین  16قانون مدنی سن ازدواج را برای دختر  11ماده « .میگردد

 .بلوغ جسمی و رشد فکری دختران است که فوقًا تذکار يافت
موضوع مغاير به شريعت است که بعضی از وکالی ولسی جرگه و يا بعضی از علمای دين برآن  پس کجای اين

ن حداقل سن نه تنها در افغانستان، بلکه در بسیاری از کشورهای اسالمی به دالئلی تعیی .انگشت انتقاد می گذارند

، در بنگله ديش و مالیزيا 11و  11، در ترکیه 11و  16فوق الذکر قانونًا تعیین شده چنانچه در پاکستان سن ازدواج 

 .ديده استسالگی برای دختران و پسران معین گر 14و  12، درايران 11و  14، درکويت 31و  11
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