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 ۰۴/۰1/۲۰۲۰            احسان لمر

 

 نبرد صد ساله برای نکاح صغیره
 

 
 منار علم جهل کابل

 

 سرطان ۲۰)که از حاکم شدن بود، در لویه جرگهزمانی که در دور درخشان امانیه قانون گذاری در کشور در حال 
 حضرتینظر اعل تحتنفر و 1۰54با حضور  پغمان در (م19۲4 جوالی 31الی  11) ( مطابقش 13۰3اسد  9الی 

فضل سرطان  3۰ ۀجلس انیدر جروضوع قانون ازدواج هم مطرح گردید. جلسه م در آن ودائر  یخان غاز هللاامان 
  اظهار نظر نمود که: نیچن رهیدر مورد نکاح صغمشهور به )حضرت شوربازار(  یعمر خان مجدد

درست است، فاما نکاح  یلیخ یشینظر شفقت و عاقبت اند ۀفرموده اند از نقط یغاز حضرتیرا که اعل یزی" چ
مرقوم آمده  هیفقه بدر کت یدر معرکته األرا یاست و در آن ابحاث مطول هیاز مهمات بزرگ مسائل فقه رهیصغ

 هقیشه صدیحضرت عا نیام المومن یکه حضرت رسالت پناه نیرا برا رهینکاح صغ نیاز مرتاض ۀعد یاست، حت
جائز و  رهیکه نکاح صغ شودیشمرده اند، لذا رجاء م زیسنت[ ندر صغارت نکاح کرده اند، مسنون ]را « رض»

  د".آن در محاکم مسموع گرد یدعاو
 

اخوند زاده یکی از بنیان گذاران مشروطیت اول )که بعداً توسط حبیب هللا کلکانی به شهادت  عبدالواسع یمولو
 :گفت یبه جواب و رسید(

 

مسائل حکم وجوب  نیاالمر در مثال ا امر اولوشده است، درست است و  رهیکه در انسداد نکاح صغ ی" حکم
را امر اوالواالمر  لیو لفظ قل فیاصول است که قول ضع ۀمسئله ُمسلم نیا رایز رد،یگ یرا در بر م« واجب بودن»

هراً ظا افت،یفعل مباح امر اواالمر انضمام  نیمباح است. چون با ا رهینکاح صغ آنکهحال  رساند،یوجوب م ۀبه مرتب
ن خالف آ صرف جواز داشت چون بر هیدر کتب فقه رهینکاح صغ که نیبا ا رو نیاست. از ا افتهیحکم وجوب را در

  ".دیصادر شد، ظاهرا ً و شرعاً ممنوع گرد یونیحکم هما
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 :ادامه داد که مجددیبه تحریک فضل عمر  گریمال د کی
 د،یخود داخل کرده ا فهیسخ االتیو خ فیاز مسائل ضع را که شما و امثال شما در نظامات کور کورانه یزی" چ
ً یحق  .گناه آت بر شما و امثال تان است . تنها مظلمه وستیما ن یمعظم غاز ریبر ذات ستوده صفات ام یمالمت قتا

 را در آوان صغارت شهینا عا دیمرتبت س یکه حضرت ختم دیدینشه و از زبان حضرت صاحب ن دیدان یمه شما ن ایآ
از امور مسنون  زین رهینکاح صغ نیاند و ا دهیامر دوام ورز نیاز اهل سلف و خلف برا ۀنکاح کرده است و عد

 یبلکه بر خالف آن حکم« ساقط»اسقاط  تیمسنون ۀ. پس چگونه سنت بقول اوالمر نه تنها از رتبشودیشمرده م
  .ردداصدار گ

 
 :اظهار داشت یعبدالواسع به جواب و یمولو

 که آن از سنن رایز دیرا مسنون قرار داد رهیو بر مغالطه، نکاح صغ دیسنت سهو کرد فیصاحب ! شما در تعر مال"
 رهیمزاج و غ حیطعام تناول فرموده و خفته اند و تفر« ص»است. چنانچه حضرت رسول اکرم  یعیو طب یعاد

نکاح فرموده اند. پس از آن عادت و  زیرا ن رهیاست، کرده اند ،ضمناً صغ لزومانسان م کیکه طبعاً با  یامورات
 "را استخراج کرد یامر مسنون کی ستینبا عتیطب

 

 بر پا خواستهزاده  اخوند صاحب یمولو هیبر علهم در ادامه این تحریکات ، زیتم یاز اعضا یکی دیعبدالرش یقاض
 ادریعبدالواسع ا یمولوست وغلط آوردن س لیدلو و سهو  رهینکاح صغاز  امتناعو را در عدم جواز  یطوالن هیانیب

 :ندجواب وی گفته غازی ب حضرتیاعل که نمود،
 

عبدالواسع بر  ینظامنامه را تنها مولو نیکه ا شود یالعموم چنان مفهوم م یشما عل هیانیب نیصاحب از یقاض" 
 و بیشما در مالحظه و تصو یاعضا ینموده امر به انطباق آن داده است. شما و باق بیگفته و تصو عتیطبق شر

به امضاء  دیای یاز مالحظ شما گذارش م که نیکه تمام نظامات بعد از ا . حاالندینموده اه مداخله ن چیآن ه قیتدق
. متاسفانه شودیسپس از آن در محل اجراء گذارده م شود، یانگاشته م فیشما مطابق شرع شر یخط ها و دست

که مهر جناب  ینظامات گریدر د ر،یخ ستیشما ن یکه به کدام واسطه مهر و امضا دانم یمه نظامنامه ن نیدر ا
 یجرگه" گردد تا منهم طور هی"لو دیو ترد دیمورد تنق یمضمون ایعبارت و  ایکدام لفظ و  هاست، خدا کند ک یعال
 ...اجراء گردد تیباال ،یرا که در خور باش یشما را هم تحت استنطاق آورده مجازات یخودت اظهار کرد که

 دیموجب گفت و شن رهیو نکاح صغ دیصغارات بوقوع انجام یکه در مواصلت ها یو مشاجرات ینظر به دعاو لکن
عموم ملت  یقیخواه حق ریو خ یچون مرا پدر معنو دیرا برآن گذار یشرع ودیق یاست، اندک یو مخاصمت متماد

 ینیب شیو نقصانات او را پ بیو معا ارپدر به پسر و مهتر به کهتر از مض فیاز وظا یکی نیو ا دیدان یم یافغان
درخواست مرا به عموم ملت من ابالغ  نیکه شما حضار وکالتاً ا دارم یرو عرض م نینموده اطالعات بدهد از ا

منفرات  و مشاجرات و مناقشات و یآن بدعاو ۀجیشرعاً نکاح صغارت جائز است، فاما چون نت که نیبا ا دینمائ
 ".زندیاز مواصلت صغارت به پره دیباالوسع  یانجامد حت یم نیطرف

 

 :گفت روی این مبحثجلسه  نیدر ا یریپنجش یعبدالح یمولو
 اتیبالمال را بجز از روا ریکه تعز مقرر است حاالن رد،یرا به نکاح بگ یکه بالجبر کس ینامه کس نظام نی" در ا 

ام مق نیمندم که نه تنها در ا جائز مقرر داشته است. آرزو بها نا یمسائل مفت هیو اقوال مروجه کتب فقه فهیضع
 1بالمال موقف گردد." رینظامات ما تعز مامبلکه در ت

 

 ا راــــــــد مـنـتـدا گفــخ غامیـپ که   یالمــال سـو م یوفـر صـز من ب
 را یفــو مصط لـیـرئـبـو ج داــخ   انداخت رتیشان در ح لیتأو یول

 

اهل  یعلما ی"شورا یاعضابازهم عدۀ اشخاص تحت نام  2019در اوئل دسمبر سال بعد از لویه جرگه امانیه  95
را گ تشکل اسالم کی نکند بیاز حقوق کودک را تصو تیاند قانون حما از مجلس سنا خواسته»سنت افغانستان"

 مجلس بیاز تصو یاز حقوق کودکان که به تازگ تیاهل سنت" با قانون حما یعلما یدر افغانستان به نام "شورا
 .گذشت مخالفت کرده و آن را "خالف شرع" خوانده است ندگانینما
 لیخ تره یمولو استیتشکل به ر نیا ریاز نشست اخ یشورا با انتشار عکس نیا یاز اعضا یکی الصبور، عبد

 قوس(، 1۸نوشته که شورا در جلسه روز دوشنبه ) بوکش سیدر صفحه ف عضو سابق پارلمان افغانستان، ،یمحمد
  ." خوانده استثیقرآن و حد اتیآ ریو مغا یافغان ریغ ،یاسالم ریاز کودکان را "غ تیقانون حما بیتصو

                                                           

 نینود و هفتم بیبه تقر هیامان ۀم( دور 19۲4")13۰3جرگه دارالسلطنه  هیلو دادیدکتور عبدهللا کاظم ــ "روــ 1

 .أفغان جرمن نشر شده بود یعنی و پر محتوا بایز تیسا نیقسمت در ا ۲8ــ در  الگرد استرداد استقالل أفغانستانس
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انجام پس از دو  سر از حقوق کودکان، تیافغانستان با نام قانون حما جمهور سی( رئی)حکم حکومت ینیتقن فرمان
 .شد بیافغانستان تصو ندگانیدر جلسه هفته گذشته مجلس نما سال جنجال،

 یاجرا یاست که دست افغانستان را برا یدوره کودک انیبه عنوان سن پا یسالگ 1۸ نیتع قانون، نیا یجنجال بخش
  ۲« .کندیباز م یاز کودک همسر یریحقوق کودک و جلوگ یالمللنیب یهاثاقیم

اهل سنت  یعلما یآنچه اکنون شورا هیشب یلیبا دال نشست مجلس، نیز در یک پارلمان ندگانینماعده ای از 
 یرا خالف شرع اسالم خواندند و به جا یدوره کودک انیبه عنوان پا یسالگ 1۸ نییتع شمارد، یم فغانستان برا

 کردند. دیتاک یآن بر بلوغ شرع
به  دیبا شدن به قانون، لیتبد یبرا گذشته، ندگانیمجلس نما بیکودکان که از تصواز حقوق  تیحما ینیفرمان تقن

 .افغانستان هم برسد یمجلس سنا بیتصو
از  خواهند یمجلس سنا م ندگانیاهل سنت افغانستان از نما یعلما یشورا یعبدالصبور، اعضا ینوشته مولو به

 کنند. یریگ قانون جلو نیا بیتصو
" اشاره یسالگ 9در " شهیمسلمانان با عا امبریاز جمله ازدواج پ سن بلوغ، نهیدر زم ثیو حد هیآشورا به چند  نیا

 یهرکار یسالگ 1۸ست که دختران و پسران تا ا اروپا ایاست  یکشور اسالم کیافغانستان  ایکرده و گفته: "آ
 دلشان خواست بکنند؟"

" اشاره یسالگ 9در " شهیمسلمانان با عا امبریاز جمله ازدواج پ سن بلوغ، نهیدر زم ثیو حد هیشورا به چند آ نیا
دلشان  یهرکار یسالگ 1۸اروپاست که دختران و پسران تا  ایاست  یکشور اسالم کیافغانستان  ایکرده و گفته: "آ
  3"خواست بکنند؟

 

ولی سوداگران دین در لباس  4«! دینفروش یزیناچ یمرا به بها اتیآ»خداوند در قرآن صریحاً هدایت می دهند که: 
 را در خطر شیکه منافع خو یهنگامتعبیر ها و تفسیر های خصمانه با دین دارند  ،یو به خاطر درآمد مختصردین 

 یا بقول از اقبال الهوری: ، به هر کثافتی دست می زننددندید
 

 روشــن فـران دیــگ وداــن سـآه ازی   و درازي خرقه پوشـمي شود هر م
 رـــبـت بي خــلـاي مــرورت هـاز ض   در سفرـــب انـریدان روز و شــبا م

 س اندـت دل مفلــا از دولـــنه هـــسی   س اندــرگـــور مثل نــا بي نـده هـدی
 ستــضا شکـــــــــت بیــلـار مبــتـاع   واعظان هم صوفیان منصب پرست

 تـروخـتوي فـین فـن مبــي دیــتـفـم   خانه دوختـتـم بر بــشـظ ما چـواع
 ر ماـیـن تدبـد ازیـست یاران بعـیـچ

 ر ماــــــیـخانه دارد پـوي میـرخ س
 

هنوز قضیه آزار و أذیت أطفال لوگر معلوم نشده و پارلمان اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات مكمل این  در حالیكه
موضوع شده اند و در عین زمان در مورد بچه بازى در افغانستان سر و صدا هـا بلند كردند قانون حمایت ا أطفال 

كه این قانون دوباره بعد ا ز اختالفات شدید افغانستان كه چندى قبل توسط پارلمان تصویب شد ،امروز شنیده شد 
عده از محافظه كاران پارلمان رد شد نظر به اینكه در روز تصویب نصاب پارلمان پوره نبود و اینكه مواد از قانون 
خالف شرعیت اسالم است ،سْوال درین خلق میشود زمانیكه یك قانون در پارلمان باآلیش بحث میشود این مسله 

ه ایا اعضاى پارلمان واقعا قانون را درست مطالعه مى كنند ،؟ سْوال مطرح میشود كه ایا اعضاى مطرح میشود ك
پارلمان أصول وظائف داخلى را درست وارد هستند؟ كه چند نَفَر در پارلمان باشد تا یك قانون تصویب شود در 

شند در نظام هـاى مردم ساالر با سات حاضر نميلمعاش دولت را مى گیرند چرا در جكه وكالى پارلمان  صورتي
و أصول وظائف داخلى بفهمند بسیار مهم است البته متاسف هستیم یك موجودیت یك پارلمان كه واقعا به قوانین 

 حفاظت قانون بسیار مدنى ایكه جهت
ى یرگ گى مى كنند توسط پارلمان كشور توسط البي گى زنده أطفال افغان كه أكثریت شان در حالت فقر و بیچاره

ساله باشند به ازدواج  11شان حیات أطفال افغان بخصوص دختران مطرح بحث نیست كه  عده متعصب كه براي
شان مطرح نیست و  كسانى متاسفانه در پارلمان حضور دارند كه سالم جامعه افغانستان براي درایند رد مى گردد

  5.زار استفاده مى كنند كه منافع شان ایجاب مى كند شرعیت اسالم را منحیث یك اب هر زماني
 

                                                           
 .۲۰19دسمبر  16 یس یب یــ ب۲

 .۲۰19دسمبر  9 یس یب یـ بـ3

 41 هیآ ۲ــ بقره سوره 4

 .داود وسفیبوک خانم زهر  سیــ صفحه ف5
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  طی بیانیه ای فرمودند. در قندهار 13۰4حوت  13در اعلیحضرت امان هللا خان 
 

و شما را از مذلت  رساند یم دهیشما فا یبرا ایو دن نیدر د که یزیچ کنم یم هیو توص دیبه شما تاک گریبار د »...
معارف است و بس. هر قدر شوق و ذوق و محبت تان را که نسبت  نیهم بخشد، ینجات م ینویو د ینید یو خوار

  6«بازهم کم است. دیبه معارف اظهار کن
 

که برای نکاح صغیره صد سال است می جنگند، و در پهلوی آن به این  گویا علماننگ و نفرین باد به آن شورای 
 هرگز آن را رد و نفی نکردند.یا اعمال ننگین هم دست می یازند و 

 

 یخواه مورد تجاوز جنس پختون بریدر مانسهره، خ ینیاز صد بار توسط معلم مدرسه د شیساله ب 10پسر  کی»
 .قرار دارد میوخ یصح تیسال در وضع قرار گرفته است، پسر خرد

رفته قرار گ یاز صد بار در معرض آزار جنس شیب که نیا لیدله سال ب " پسر خردوبیگفته پزشک "شفاخانه ا به
 .است دهیگرد یاز چشم و یزیموجب خونر

سال تجاوز  پسر خرد نیبه ا یا انهیبه طرز وحش گریدست د نام دارد همراه با سه هم نیمدرسه که شمس الد مال
 7«قرار داده است. یانسان ریغ یکرده و او را تحت شکنجه ها
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