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  م٢٤/٠٥/٢٠٠٨             زاهد اساس
 
 

  ازدواج های اجباری و نا هنجاری های اجتماعی
  

 ازدواج عبارت از پيوند زناشوئی است که بين مرد و زن بسته شده و ازين طريق ايجاد فاميل نموده و حقوق و 
  .وجايب طرفين را بوجود ميآورد

بنًا ايجاب مينمايد که خانواده سالم و بدور از . ايجاد آن ميباشدخانواده  پايه ساختار يک جامعه است و زناشوئی اساس 
  .کشمکش ها و ناهنجاريها ايجاد شود تا سالمت جامعه انسانی و اسالمی حفظ گردد

ازدواج درميان همه اديان جهان يک امر بسا مهم پذيرفته شده است بخصوص در دين مبين اسالم ازدواج اساس ايجاد 
 پنداشته شده و پيروان خود را به اين امر مهم دعوت نموده است وبه اين امر نهايت تأکيد شده فاميل از طريق مشروع

ازدواج باالاثر ايجاب و قبول و با توافق صريح و ضمنی طرفين عقد بوجود ميايد، يکی از ارکان اساسی عقد . است
شناخت کامل همسر خود را انتخاب ازدواج رضايت طرفين عقد است که با رضأيت کامل به ازدواج تن داده و با 

نموده و از اين طريق تشکيل خانواده نمايند، دين اسالم و ساير اديان در رضأيت طرفين به عنوان رکن اساسی عقد 
ازدواج تأکيد زياد داشته و از اين طريق خواهان ايجاد خانواده سالم ميگردد چون ازدواج به اساس اکراه و اجبار در 

 اعالميه  ١٦ ماده ٢طوريکه بند .  قوانين بشری به هيچ وجه قابل قبول نبوده و باطل پنداشته ميشوددين مبين اسالم و
  .حقوق بشر صراحت دارد ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود

 اکراه شرط صحت عقد عبارت از رضأيت عاقدين بدون<  قانون مدنی کشور ما چنين مشعر است ٥٠٥همچنين مادۀ 
  .>و اجبار 

اما در جوامع بشری خصوصًا در بعضی مناطق افغانستان بنابر سنت های کهن و حتی بعضًا خالف اصول اسالمی 
به رضايت طرفين عقد توجه صورت نميگيرد، در بسا موارد اراده طرفين عقد در انتخاب همسر ذيدخل نبوده بلکه 

آنها را تمثيل مينمايند، ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از وقت، تصاميم  والدين به سرنوشت آنها حاکم و اراده 
  .عدم توجه به خواسته های طرفين عقد و ساير نا هنجاری ها معمول و مروج  بوده  است

رکن ديگر عقد ازدواج اهليت طرفين عقد است که بايد متعاقدين  در حين انعقاد عقد ازدواج دارای اهليت بوده و 
اهليت ازدواج وقتی <  قانون مدنی کشور ما ٧٠ اراده آزاد و آگاهی کامل تصميم به عقد بگيرند، مطابق ماده بتوانند با

 سالگی را تکميل کرده باشد اما متأسفانه اين موضوع نيز در ساحاتی از ١٦ و اناث ١٨تکميل ميگردد که ذکور سن 
يگر درميآيند حتی در گوشه و کنار کشور ما شاهد کشور ما رعايت نشده، اطفال صغير و فاقد اهليت به عقد هم د

نامزدی در هنگام تولد ميباشيم که در اين گونه موارد والدين بدون توجه به سرنوشت فرزندان خود و بدون در 
 قانون مدنی کشور عقد نکاح صغيره کمتر ٧١ ماده ٢نظرداشت پيامد های آن اين پيوند را قبول مينمايند، مطابق فقره 

  .سال به هيچ وجه جواز ندارد ١٥از 
هم کفوه بودن بمعنی . از جانب ديگر هم کفوه  بودن در ازدواج نيز يک عنصر اساسی است که بايد رعايت گردد

اما در بعضی مناطق افغانستان اين موضوع شديدًا نقض گرديده . برابری از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و علمی ميباشد
د از لحاظ سنی، اجتماعی، اقتصادی و علمی با هم ازدواج مينمايند، اين موضوعات و طرفين عقد با تفاوت های زيا

همگی باعث ايجاد فاصله بين طرفين گرديده و بعد از ازدواج مخالفت ها آغاز و در نتيجه منجر به جدائی طرفين و 
  .به انارشيزم اجتماعی مبدل ميگردد

دختر در برابر پول هم متأسفانه در کشور ما رايج  است که در اين ازدواج باالاثر اکراه و اجبار و يا خريد و فروش 
صورت هيچ گونه رضايت مطرح بحث نبوده بلکه در برابر پول والدين حاضر ميشوند که دختر خود را به عقد 

  .مردی دربياورند که هرگز مورد قبول آن واقع نمی شود
 ازدواج ها بنياد فاميل را سست، کشمکش های فاميل را افزايش و بی ثباتی و ناهنجاری های در مجموع اين نوع 

افزايش امار طالق، خود سوزی زنان و دختران، افزايش فرار دختران از منازل و پناه . اجتماعی را سبب ميشود
زيرا . اين وصلت اجباری استبردن به خانه های فساد و در نتيجه افزايش خانه های فساد در کشور همه گی مؤيد 

ازدواج های اجباری در زندگی زناشوهری غير قابل تحمل شده و بدبختی های اجتماعی را ببار ميآورد، از جانب 
ديگر طبق تحقيقات انجام شده از طرف محققين اکثريت خالف کاران و مجرمان حرفه ای فرزندان مطلقه هستند که به 

البته ازدواج های اجباری ناشی از فقر علمی، فرهنگی و . يت والدين بدور مانده انداثر متالشی شدن خانواده از ترب
اما در افغانستان همهء اين ناهنجاری ها و چالش ها به . اقتصادی عدم آگاهی مردم از قوانين اسالمی و بشری ميباشد
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 کوشش نموده تا برای بقای خود نظام های خود کامه و مستبد گذشته تعلق ميگيرد که بر سرنوشت مردم حاکم بوده و
مردم را در جهل و بی سوادی مطلق قرار دهند، که نمونه بارز آن را در نظام سياه طالبان مشاهده نموديم، آنها 

به همين منظور مکاتب را . مخالف هرنوع تعليم، آگاهی، تحصيل و آموختن بخصوص برای قشر اناث جامعه بودند
رفتن به مکاتب باز داشتند و همين اکنون هم در مناطق تحت نفوذ خود سياست های مسدود و اوالدهای مردم را از 

عقب گرايانه خود را تعقيب و مکاتب را به آتش ميکشانند، معلمين، علمای دين و متعلمين را به جرم مکتب رفتن به 
  .قتل ميرسانند

بی سوادی نگهداشته و نظر به  ن را در جهل و اين ها همه گی حکايت از اين دارد که طالبان ميخواهند مردم افغانستا
اما دولت جمهوری اسالمی افغانستان با درک اين . دستور بيگانگان مانع فراگيری تحصيل اوالد وطن ميگردند

موضوع که هر قدر افراد يک جامعه آگاهتر و عالمتر باشد به همان اندازه مشکالت و چالشها کاهش يافته و عدالت 
گاه افراد يک جامعه حقوق و جايب خود را درک نمايند مقيد به رعايت حقوق همديگر ميشوند به تحقق ميابد؛ و هر

همين منظور دولت کوشش نموده که زمينه تحصيالت و تعليمات  را برای شاگردان فراهم نموده تا آينده سازان کشور 
کانون گرم خانواده اساس و بنياد زندگی با درک کامل از حقوق و وجايب شان در خدمت جامعه قرار گرفته و با ايجاد 

شانرا طوری عيار نمايند که روح و فضای خانواده مملو از صفا و صميميت و محبت بوده و آينده پر سعادت را در 
پيش داشته باشند و در همين راستا نهاد های مدنی و حقوقی کشور نيز درين راستا مسؤليت سنگين داشته تا با 

نفرانس ها و آگاهی اذهان عامه در ايجاد جامعه سالم تالش نموده و جلو نا هنجاريهای اجتماعی برگزاری سيمنارها، ک
  .را بگيرند تا باشد که جامعه سالم و دور از کشمکشهای اجتماعی داشته باشيم

  
                                                             با احترام

                                                                                                        
 


