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مقدمه

الحمدهلل رب العا لمین و الصلوه والسالم علی سید االنبیاء والمر سلین
سپاس و ستایش خدا را که با آفریدن و پروراندن جهانیان خود را رب العا لمین و با دمیدن روح خود در آدم احسن
الخالقین نامید .و درود بی پایان به ناجی بشریت محمد مصطفی(ص).
اسالم به عنوان دین جامع و جهان شمول ،احکام و مقرارت فراوانی را به منظور تبین وظایف انسان در رابطه با خداوند
و تنظیم روابط او با هم نوعان اش بیان نموده است .احکام ناظر به روابط انسان با هم نوعان او ،به صورت مجموعه ای
از حقوق و تکالیف است ،حقوق انسان در برابر دیگران از آن برخوردار است و تکالیف وظایف که خود در مقابل آنان
برعهده دارد .از جمله این مقررات حقوق وظایفی است که اعضاء یک خانواده ،به ویژه زن و شوهر از آن بر خوردار اند.
اسالم برای خانواده اهمیت ویژه ای قایل است و برای سالمت خانواده و پیش گیری از تزلزل آن ،دستورات فراونی در
قرآن و روایات وجود دارد.
از میان اعضاء خانواده زن بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفته است .حقوق و وظایف زن ،به عنوان فرزند ،همسر یا
مادر ،بخش وسیعی از روایات را به خود اختصاص داده است .به جرات میتوان ادعا کرد هیچ مکتبی به اندازه مکتب
اسالم به جنس زن توجه نکرده و برای او ارزش و اعتبار قایل نشده است.
اسالم دین فطرت خداوند (ج) در اکثر مواضع کالم مجید خویش انسان ها را با کلمات یا ایهاالناس و یا ایهاالذین امنوا،
بدون امتیاز جنس مخاطب ساخته و این خود میرساند که خداوند (ج) به حکمت بالغه خویش مرد و زن را الزم و ملزوم
یک دیگر آفریده است و موافق ساختار جسمی و روانی شان آنها را مکلف ساخته است و به هر کدام وجایب و مسولیت
های خاصی سپرده است و زمینه های رشد و کمال را مطابق فطرت ،برای شان مهیا ساخته است.
اما در جوامع قبل از اسالم بر عکس قانون فطرت زن از اکثر این حقوق خدا داد محروم بوده است تا این که با ظهور
اسالم دوباره حقوق فطری و طبیعی زن به وی اعاده و داده شده چنانچه در آیه های قرآن و احادیث شریف که پیامبر
(ص) در آخرین و بزرگترین خطبه خویش در محفل بزرگ حجه الوداع در جمع کثیر صحابه ایراد کرد این نکته اثبات
میگردد ،اما این که حاال در بعض جوامع و کشور های اسالمی خصوصا کشور عزیز ما افغانستان برخوردی که با زنان
صورت میگرد اکثرا تحت تاثیر عوامل بومی و محیطی و یا تحمیل ها و فشار های عنعنوی به وجود می آید که نباید آن
را به گردن اسالم بیندازیم.
این کتاب آموزشی که از طرف موسسه کلپ تهیه و آماده شده مقام حقیقی و واقعی زن را از دید گاه قرآن و حدیث و
قوانین نافذه کشور و کنوانسیون های بین المللی مورد مداقه و بحث قرار داده است.
در این کتاب سعی و کوشش صورت گرفته تا تمام عناوین آن دارای آیت و حدیث و قانون وجود داشته باشد تا که مردم
ما بدانند برخورد که همرای زنان در جامعه ما صورت میگیرد برخورد بر خاسته از میان خود مردم است و در اسالم هیچ
جایگاهی ندارد مثل مسله بد و بدل و ........
بدین لحاظ موسسه کلپ از همه برادران و خواهران میخواهد تا در این راستا با برداشت از احکام قرآنی و ارشادات نبوی
به مردم اگاهی داده تا این پدیده منفور و زشت از جامعه ما دور گردد و هیچ کس به سرنوشت و حیات دیگری بازی
نکنند با جامعه ای به دور از رسم و رواج های خالف شرع داشته باشیم .
و من اهلل التوفیق
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یگانگی بشری :

آفرينش بشریت ازوحدت انسانی کاملی درساختارجسمی  ،سرشت احساسات  ،عواطف  ،رویکرد ها ،رنجها ،آروزها  ،نیازمندیها
وضروریات برخورداراست وبرمبنای همین نگرش برای گرایشهای نژادپرستانه واختالف دررنگ پوست  ،سلسله خانواده گی  ،تفاوت
میان مردوزن وتمایالت ملی مسلکی ومذهبی ودیگرتمایزها هیچ گونه بهانه وتوجیهی وجود ندارد .الزمه وحدت آفرنیش انسان
ازجانب خداوند پایبندی به اصول وارزشهای مساوات  ،آزادی  ،برادری وعدالت درچهارچوب خانواده وعرصه های دیگروهمکاری
وتفاهم سازنده میان مرد وزن برای به حرکت انداختن چرخ زنده گی به سوی خیروسعادت وقوت وکرامت وافتخاروآرامش والفت
ومودت وآسایش روحی است .
درآفرنیش ووحدت خلقت وجود قرارگرفته است وخداوند متعال این
اساس ارتباط میان مردوزن دراسالم برمبنای مساوات کامل
ٰ َ ّ ُ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ّ َّ ْ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
ث ِم ْ ُ
ن َما ِر َج ًال َک ِث ۡیاً
رادرقرآن این گونه بيان کرده است ۤ.ییا الناس اتقوۡ ا ربك ال ِذ ۡی خلق ۡ
كِ ۡ
موضوع
م نف ٍس وا ِحد ٍۃ وخلق ِمنا زوجہا وب
َّ َ ٓ ً َ َّ ُ َ َّ َ َ ٓ َ ُ َ َ ۡ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ
َ
ً
ْ
ونِساء ۚ واتقوا ہللا ال ِذ ۡی تساءلوۡ ن ِبہٖ والرحام ؕ اِن ہللا کن علیۡك ر ِقیۡبا ﴿سوره نسائ آيه ﴾1
ترجمه  :ای مردم ! ازپروردگارتان که شماراازنفس واحدی آفرید وجفتش رانیز ازاو پدید آورد وازآن دومردان وزنان بسیاری
رادرسرزمین پراگنده نمود  ،برسید واز خدای که به نام اوازهمدیگردرخواست میکنید بترسید زیرا خداوند برشما نظارت دارد .

پيامبرگرامی اسالم می فرماید :
زنان همسان وهم ردیف مردان اند:

این مساوات میان مرد زن عامل بقای نسل بشروازدیاد فرزندان پسرودخترودرهم آمیختن مجموع های بشری درمیان جامعه ها
گردیده است تاجای که این جمعیت بشری که تعدادآن به حدودتقریبا پنج ملیارد وسیصد میلیون نفرمی رسد  ،درهمه گوشه
وکنارکره زمین زنده گی میکنند وازثروتها وخیرات آن برای تحقق امنیت وسالمت درهمه زمینه ها استفاده می نمایند .
الزمه این مساوات وجود روابط برادری انسانی میان همه قشرهای مردم است تاانسان ها درکناریکدیگربراساس اخوت والفت راه
سعادت رادرپیش گیرند ویکدیگررارفیق راه زنده گی به شماربیاورند .
اخوت وبرادری ازکرامت انسانی که اصلی اساسی به شمارمیرود وهیچ گونه برتری میان مردوزن رانمی پذیرد  ،سرچشمه گرفته است
ََ َ
ٰ
 .خداوند متعال دراین باره فرموده است َ:ولق ْد ک َّر ْم َنا َب ِ ۡۤن ا َد َم ﴿سوره اسراء آيه﴾ 70
ترجمه  :به راستی ما فرزندان آدم راگرامی داشته ایم .
همچنین الزمه برادری انسانی تعاون وهمکاری برای رویا رویی با مشکالت سخت ومتنوع ومستمرزنده گی است  ،زیرا تعاون یکی
ازمظاهربارزرشد وتمدن بوده ومردوزن هردودر ارتباط باآن مسئولیت دارند.
تعاون وهمکاری براساس وجود پدیده محبت  ،دلسوزی واحساس همدردی قرارگرفته است وعرصه های زنده گی تنها به بهره گیری
ازاین احساس وعاطفه پاک میان مردان وزنان که راه درست خودرا درپیش می گیرند .
ودرراستای اظهارحقایق مساوات برادری  ،آزادی وعدالت درجهان بوده است که رسول خدادرحجة الوداع رهنمود ها وارزشهای
ماندگاری رافرراه فعالیتهای بشری قرارداده است .
(ای مردم  :پروردگارشما یکی است وپدرتان نیزیکی بوده است  .بدانید عرب برعجم سرخ پوست برسیاه پوست  ،سیاه پوست برسرخ
پوست جزبه وسیله پرهیزگاری – هیچ گونه فضیلت وبرتری ندارند گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین تان است  .آیا پیامم
رارسانیدم صحابه گفتند آری یا رسول اهلل سپس فرمود  :کسانی که دراینجا حضورداشته اند آن رابه آنهای که غایب بوده اند  ،برسانند )
تصویروحدت انسانی با توجه به مفهوم فراگیرومشترک آن ازنظراسالم  ،ادامه همان تالش ونگرش دیگرپیامبران برای تحقق روند
تکاملی رسالت همه آنان وتاکیدی دیگربرجهانی بودن رسالت اسالم درآخرین صورت آن ازطریق پیامبرهمه انسانها حضرت محمد
"ص" بن عبداهلل است .
اعتراف به اصل وحدت انسانی وسایلی مانند مساوات کامل میان مردوزن وانسان بودند زن که ازآن متشعب میشود موارد زیررامی
طلبد :
مساوات میان مردوزن درحقوق ومسولیتها :
1درارتباط با اندیشه واهلیت ومسولیتهای که دین خداوند فرراه انسانها قرارداده زنان دست کمی ازمردان ندارند ودرحقوق ومسولتیها
همسان میباشند .
2

مساوات میان آنان درعرصه عقاید واحکام :
2همان انتظاری که ازمرد برای برخورداري ازعقیده ای صحیح وادای مسولتیهای شرعی میرود همان انتظارازآن نیزوجود دارد
ودراستحقاق دست یابی به درجات اخروی وکسب ثواب مردوزن دریک ردیف قراردارند ومبنای مساوات با عمل صالحی است که
هردو انجام می دهند .
مساوات میان مردوزن درارتباط با حقوق ومسولیتهای اخروی درتکالیف دینی برگرفته ازقرآن وسنت  ،پدیده ای عمومی است
بۡ َ
ی َو ٰ ّ
الص ِد ٰق ِت َو ٰ ّ
ِی َو ٰ ّ
ی َو ْال ٰق ِن ٰت ِت َو ٰ ّ
الص ِدق ۡ َ
ی َو ْال ُم ْؤ ِم ٰن ِت َو ْال ٰق ِن ِت ۡ َ
ی َو ْال ُم ْس ِل ٰم ِت َو ْال ُم ْؤ ِم ِن ۡ َ
 .خداوند متعال می فرماید :ا َِّن ْال ُم ْس ِل ِم ۡ َ
الص ِ ٰب ِت
الص ِ ِ
َ َ ْ ٰ ٰ َ ْ ُ َ َ ّ َ َ ْ ُ َ َ ّ ٰ َ َّ ٓ َ َ ٰ ّٓ ٰ َ ْ ٰ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ ٰ ٰ َ ٰ ّ ۡ َ َ َ ً َّ ٰ ّ ٰ َ َ َّ ُ َ َ ْ ً
ْٰ
ہللا ل ُہ ۡم ّمغ ِف َرۃ
َوال ِش ِع ۡی وال ِشع ِت والمتص ِدق ِۡی والمتص ِدق ِت والصا ِئ ِۡی والص ِئم ِت وال ِف ِظ ۡی فر ۡوجہم وال ِفظ ِت و الذکِ ِری ہللا ک ِث ۡیا و الذکِر ِت ۙ اعد
ََ
ّو ا ْج ًرا َع ِظ ۡ ًی ﴿سوره احزاب آيه ﴾35
مردان وزنان مسلمان مردان وزنان باایمان ومردان وزنان عبارت پلیشه مردان وزنان راستگو ومردان وزنان شکیبا مردان وزنان فروتن
مردان وزنان صدقه دهنده مردان وزنان روزه دارمردان وزنان پاکدامن مردان وزنان که خداوند رافراوان یادمی کنند خداوند برای همه
آنها آمرزش وپاداش بزرگی رافراهم ساخته است  .هم چنین می فرماید  :هرکس درگروعملکرد خویش است  .می فرماید :
م َف ُا ٰ
َو َ ۡ َّ ْ َ ْ َ ٰ ّ ٰ
ول ٓ ِئ َک یَ ْد ُخلُوۡ َن ْالَ َّن َۃ َو َل یُ ْظلَ ُموۡ َن نَ ِق ۡ ً
م َذ َکر اَ ْو ا ُ ۡن ٰث َو ُہ َو ُم ْؤ ِ ٌ
یا ﴿سوره نساء آيه  ﴾124کسانی که کارهای شایسته
م یعمل ِم الص ِلح ِت ِ ۡ ٍ
می کنند مرد باشند یا زن درحالی که مومن باشند به بهشت می روند وبه اندازه گودی پشت هسته خرمای مورد ستم قرارنمی گیرند
.هم چنین درزمینه زنده گی مادی وروابط همسری وقیام به مسولیتهای معیشتی  ،قرآن با َ صراحت تمام اصل مساوات درمسائل زنده
ََُ َ ُْ ّ ََ
ِلر َجال َِعلَ ۡی َّن َد َر َج ٌۃ َو ُ
ی َّن ِب ْل َم ْع ُر ۡو ِف َ۪ول ّ
ہللا
ِ
گی خانوده گی رابیان ومقررنموده است  .خداوند متعال درین باره می فرماید  :ولہ ّن ِمثل ال ِذ ۡی عل ۡ ِ
ِ
َع ِز ۡ ٌی َح ِكی ٌۡم ﴿سوره بقره آيه ﴾228
وهمانند وظایفی که برعهده زنان است به صورتی شایسته به نفع آنان برعهده مردان نیزهست ودرادای مسولیت ها مردان برزنان
برتری دارند وخدا غالب و استوار است.
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مساوات میان مرد وزن دراهلیت :

دراهلیتها وشایستگیهای اجتماعی واقتصادی زنان نیزهمه چون مردانند  ،زیرا مبنای مسئولیت برخورداری ازعقل است وزنان
نیزهمانند مردان عاقل ورشید میباشند وبرای مثال درمورد ازدواج شان رضایت شان شرط صحت آن است زیرا رسول خدا می فرماید
:بدون اطالع ازتصمیم زن بیوه وبدون رضایت دختر ،آنان رابه نکاح کسی درنیاورند .زنان دارای مسولیتهای مالی جدا ازمسئولیتهای
مالی دیگراعضای خانواده هستند هرچیزی راکه بخواهد می تواند به مالکیت خوددرآورد وهرگونه خواست دردارایی خود دخل وتصرف
بنماید ودراین مورد اموالی راکه ازطریق ارث  ،بخشش ،کاروغیره بدست آورده فرقی باهم ندارند .
ّ َ َ ٌ ّ َّ َ َ َ ْ َ ٰ َ ۡ َ ْ َ ُ َ َ ّ َ ٓ َ ٌ ّ َّ َ َ َ ْ َ ٰ َ ۡ َ
ال ْق َر ُ ۡب َن ِمَّا َق َّل ِم ْن ُہ اَ ْو َک ُثَ
ِلنسا ِء ن ِصیۡب ِما تک الوالِد ِن و
ال ن ِصیۡب ِما تک الوالِد ِن والقر ۡب ۪ن ول ِ
ِلرج ِ
خداوند متعال دراین باره می فرماید  :ل ِ
َْ
َ
ن ِصی ًۡبا ّمف ُر ۡو ًضا ﴿سوره نساء آيه ﴾7
برای مردان ازآنچه پدر ،مادر وخویشاوندان آنان برجای گذاشته اند سهمی وجود دارد وبرای زنان نیزازآنچه پدر ،مارد وخویشاوندان
آنان برجای گذاشته اند سهمی خواهد بود خواه آن مال کم باشد یا زیاد وسهم هرکس واجب ومعین شده است .

الزم به یادآوری است که براساس ماده  217قانون مدنی فرانسه حقوق مالی زن در حقوق واختیارات شوهرش ذوب میشود وبدون
موافقت شوهر ،زن حق هیچ گونه دخل وتصرفی رادراموال خویش ندارد .

4-

منزلت مردوزن یکسان است :

زیرا زن نیزهم چون مرد ،انسان به شمارمیرود وخداوند همه انسانها راگرامی ومحترم شمرده است ومی فرماید َ :و َو َّصی َۡنا ْالنۡ َس َ
ان ِ َبال َِد ۡی ِہ
ِ
َ َ َ ْ ُ ُ ّ ُ ٗ َ ۡ ً َ ٰ َ ۡ َّ ٰ ُ ٗ ۡ َ َ ۡ َ ْ ُ ْ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َّ
ِل ْال َم ِص ۡ ُ
ی ﴿ سوره لقمان آيه ﴾ 14
ی ا ِن اشكر ِل و لِوالِدیک ا
ۚ حلتہ امہ وہنا ع وہ ٍن و ِفصلہ ِف عام ِ
ترجمه  :براستی ما فرزندان آدم راگرامی داشته ایم زنان درمقابل مادر فرزند همسر ،وخواهرهم چون مردان دارای اکرام واحترام
میباشند خداوند متعال درین باره می فرماید  :به انسان سفارش کرده ایم که باپدرومادرش به نیکی رفتارکند مادرش همراه باتحمل
رنج به اوباردارشد وباتحمل سختی اورا به دنیا آورد وباردارشدن مادر وازشیرگرفته شدن اوسی ماه طول کشیده است .
درمورد مسولیت اکرام واحترام مادران سه درجه برپدران برتری دارند زیرا امام بخاری ومسلم ازابوهریره روایت می نمایند که مردی
به حضوررسول خدا رسید وگفت چی کسی بیشتربرمن حق دارد که بااو به خوبی رفتارنمایم ؟ رسول خدا فرمود مادرت گفت پس
3

ازاوگفت مادرت بازگفت پس ازاوگفت مادرت ودرمرتبه سوم فرمود پدرت  .خداوند راجع به ضرورت رعایت اکرام واحترام َزنان درمقام
َ ْ ٰ ٰ َ ْ َ َ َ َ ُ ّ ْ َ ۡ ُ ُ ْ َ ْ َ ً ّ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ ً َّ َ ْ َ ً َّ ٰ َ َ ٰ ّ َ َ َ ّ
همسری می فرماید :و ِم ای ِت ٖ ۤہ ان خلق ل ۡ
ك ِم انف ِسك ازواجا لِتسكن ۡۤوا اِل ۡیا و جعل ب ۡین ۡ
ِک ل ٰی ٍت لِق ْو ٍم ّی َتفک ُر ۡو َن ﴿سوره
ك مودۃ و رحۃ اِن ِ ۡف ذل
روم آيه ﴾21ترجمه وبرخی ازنشانه های دانش وحکمت خداوند این است که ازنوع خودهمسرانی رابریتان آفرید تادرکنارآنها آرامش
پیداکنید ودرمیان شما دوستی  ،مهربانی ودلسوزی راقرارداددراین راه برای کسانی که می اندیشند نشانه ای است .

حقوق شوهر

مردی که به همه مسوولیتهای اخالقی ومادی خود درارتباط با خانواده مانند  :تامین هزینه ومخارج خوراک  ،لباس ومسکن عمل می
نماید  ،دارای حقوقی ششگانه است که عبارتند از :

1

اطاعت مشروع

مرد سرپرست وصاحب خانه است ومسئوولیت اداره ورهبری حکیمانه خانواده رابرعهده دارد  .درجهت حفظ عزت  ،کرامت  ،سعادت
خانواده وتحقیق اهداف آن برنامه ریزی وتالش می نماید وکانون آن را درمقابل سختیها  ،گرفتاریها  ،فساد وتباهی مورد حمایت
قرارمی دهد وسایه امنیت  ،آرامش واستقرار رابرآن گسترش میبخشد  .اما این مصالح واهداف درهیچ جامعه ای بجزدرپرتو اطاعت ،
التزام و نظم تحقق نمی یابد  .فرمانبرداری زن ازشوهر وفرزندان ازپدرومادر است که زمینه سروسامان یافتن جامعه کوچک خانواده
وهمچنین اداره صحیح آن را فراهم می نماید وچنین اطاعتی موجب رضایت وخشنودی خداوند میگردد.
همچنین رسول خدا "ص" می فرماید :
(رضایت پدرنزدیک ترین راه به سوی بهشت است )
وفرموده است
(بهشت زیرپای مادران قراردارد)
هرگاه پدرفوت کند یا به دالیلی مفقوداالثرشود  ،پسربزرگ خانواده باید بارمسئولیت اداره خانواده رابردوش بگیرد  :زیرا رسول خدا
"ص" می فرماید :
(برادر بزرگترمنزلتش مانند پدراست )
اولین حقوق همسری  ،فرمانبرداری مشروع زن از شوهراست  :زیرا رسول خدا "ص" فرموده اند :
(ازهیچ مخلوقی نباید به گونه ای اطاعت کرد که موجب نارضایتی خالق بشود )
همچنین فرموده است :
(هیچکس رانباید درکاری که خداوند به آن خشنود نیست فرمانبرداری کرد .اطاعت تنها درامورخیرورواست )
آن را برای پدر خانواده درنظرگرفته است که درواقع به
اساس این فرمانبرداری واطاعت مشروع به قيموميتي برمی گردد که خداوند
ِلر َجال َِعلَ ۡی َّن َد َر َج ٌۃ َو ُ
معنی ریاست  ،اداره ورهبری است  ،زیرا خداوند متعال فرموده اند َ :و َل ُہ َّن ِم ْث ُل ّالَ ِذ ۡی َعلَ ۡی َّن ب ْل َم ْع ُر ۡو ِف ۪ولَ
ہللا َعز ۡ ٌی َح ِكیۡمٌ
ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ سوره بقره آيه ﴾ 228
ترجمه  :برای همسران (حقوق ومسئولیت های ) است ( که باید شوهران اداء کنند ) همانگونه که برآنان (حقوق وواجباتی ) است
که (همسران باید اداء کنند ) به گونه ای شایسته ومردان رابرزنان (درمسئولیتهای خانوده گی ) برتریهایی است  .وخداوند باعزت
وحکمت است )
َ ّ َ ُ َ ٰ ّ ُ َ َ َ ّ َ ٓ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ٰ َ ْ َّ َ ۤ َ ۡ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ٰ ّ ٰ ُ ٰ ٰ ٌ ٰ ٰ ٌ ّ ْ َ
َ َ َ
ۡب ِبا ح ِفظ
همچنین فرموده است :ا ِلرجال قوموۡ ن ع ِ
النس ْا ِء ِبا فضل ہللا بعضہَم ع بع ٍ ُض َو ِ َبا انفقوۡ ا َم اموال ِِہ ًم فالص ِلحت ق ِنتت َح ِفظت لِلغی ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ً
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ َ ّٰ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ً
ْ
ْ
ّ
ی ّن س ِبیۡل اِن ہللا کن ع ِلیا ک ِب ۡیا ﴿ سوره نساء آيه
ہللا وال ِ ۡت تافوۡ ن نشوۡ زہ ّن ف ِعظوۡ ہ ّن وا ۡہج ُر ۡوہ ّن ِف المضا ِجعِ و ِ
اض ۡبہ ّن ۚ ف ِان اطعنك فل تبغوۡ ا عل ۡ ِ
﴾34
ترجمه  :مردان (دربرابرزنان دارای مسئولیت های بسیاری میباشند ) وحق سرپرستی رابرانها دارند بدین خاطرکه خداوند (به
خاطرنظم اجتماع مردان رادربرخی صفات برزنان برتری بخشیده )وبدین علت که مردان ازدارایی خویش خرج وهزینه راتامین
میکنند )
خداوند درآیة اول مسولیت ومنزلت بیشتری راکه همان مسئولیت اداره وسرپرستی خانواده است مقررنموده ودرآیه دوم حق
(قيموميت) یا ریاست حکیمانه رابرای اودرنظرگرفته است  .اما ریاستی همراه با احساس مسئولیت وبه دوراز استبداد وحق کشی
وبی عدالتی وخودخواهی  .واین دوحق همراه با مسولیت ازآن جهت است که اگرمردیکی ازآن دوراازدست داد  ،ازحقوق دومی
4

برخوردارباشد  .برای مثال اگرمرد به دالیلی توانایی تامین هزینه خانواده رانداشت از حق سرپرستی واداره حکیمانه  ،همچنان
برخوردارخواهد بود  .این حقوق به دو علت وسبب خاص برمی گردد:.
اول توانایی جسمی  :خداوند مرد راقویتروبااراده تراززنان آفریده است و ازطرف دیگر مهارت وتجارب آنها درمورد امرزنده گی
برآنان برتری دارد و زنان معموال ازنظرجسمی ضعیف وازنظرتصمیم گیری واراده غالبا دچارتردید ودودلی می شوند وجنبه عاطفی
شان برآنها غلبه دارد  .واین مدعا مدعایی غیرواقعی موضوعی تجربه شده وملموس است .
تردیدی دراین نیست که صدور فرمان مطلوب به عقالنیت  ،دوراندیشی  ،حکمت وبررسی همه جانبه تری احتیاج دارد .ودرای عرصه
عقالنیت برمسائل عاطفی برتری دارد  ،به ویژه اگردرکنارعقالنیت توشه های بسیاری ازتجربه و خبرگی وجود داشته باشد  .اما خانمها
با توجه به آفرینیش ویژه جسمی وعاطفی شان وعشق به فرزندان  ،غالبا برای حل مشکالت خانوادگی به راه حلهای جزئی وموقتی
متوسل میشوند وبه همین خاطرمصلحت زن  ،مرد وخانواده ایجاب می نماید که بارمسئولیت تصمیم گیریهای مهم وتحمل عواقب
آن بردوش مرد گذاشته شود .
درواقع ( قيموميت) اساسا نوعی مسئولیت وتکلیف است  ،نه ریاست و فضیلت ویژه ودرذات خود کرامت ومنزلتی به شمارنمی رود .
زیرا رسول خدا "ص" می فرماید :
(همه شما مسئول هستيد ودرمقابل مردم مسئولیت داريد  .رهبرنسبت به مردم مسئولیت دارد مرد خانواده نیزدربرابر اعضای آن
دارای مسئوولیت است وزن در خانواده مسئولیت نگهداری ازحرمت وثروت آن رابردوش دارد ).
همچنان که مالحظه میکنید دراین حدیث منزلت مرد خانواده پس از منزلت رهبری حکومت قرارگرفته وازطرف دیگرپس ازمرد  ،زن
نیزدرمورد امورخانواده دارای مسوولیت میباشد وباید نسبت به سروسامان دادن  ،مرتب نمودن  ،تریبت  ،تهیه مایحتاج  ،محافظت
وحفظ سالمت آن  ،احساس مسئولیت بنماید .
دوم  :مسئولیت مادی  :مسئولیت های مختلف مادی مانند  :پرداخت مهریه و هزینه های ازدواج وتامین نفقه اعم ازتهیه خورا ک
 ،لباس  ،مسکن و  ..برعهده مرد قراردارد وعمال مرد خدمتگارخانواده میباشد وبراساس همین خدمتکاری است که استحقاق ریاست
همراه باحکمت ومشورت راپیدا نموده است .
به همین خاطرهرگاه مرد همه امکانات زنده گی رادرحد توان و امکان برای همسرش فراهم نماید  ،برای اداره صحیح امورخانواده
وباتوجه به اینکه مرد با علم و آگاهی ازدخل  ،درآمد وتجارب اقتصادی واجتماعی بهترمی تواند پس از مشورت بااعضای خانواده ،
مصالح آنها رامراعات کند  ،زن نیز باید از اوفرمانبرداری کند  .اما اگرمرد به مسئولیت های قوامت وسرپرستی خود عمل نکند  ،نباید
انتظارداشته باشد که همسرش مطیع وگوش به فرمان اوباشد  .اما اگربدون عذرودلیل ازشوهرش اطاعت ننماید  ،زنی سرکش و ناشزه
به شمارمی آید وحقوق اونسبت به شوهرساقط میشود .
سنت است که مرد درامورزندگی با همسرخویش مشورت نماید ودراین مورد رسول خدا "ٌص" راسرمشق خویش قراردهد  .اومدام با
َ َ ْ ُْ َۡ
ال ْم ۚر َف ِا َذ َ
اع َز ْم َ
ت ﴿ سوره ال عمران
اصحاب وهمسران خود مشورت می فرمود زیرا خداوند متعال به اودستورداده بود که  ْ :وشا ِورہ ِف ِ
آيه ﴾ 159
ترجمه  :درامورباآنان مشورت کن .
ُ
َ َْ ُ ُ ْ ُ
َ
ُ
َ
ٰ
ٰ
ْ
ودرمورد صفات اهل ایمان خداوند فرموده است :و امرہ شوۡ ری بیۡنم ﴿ۚ سوره شوۡ ری آيه ﴾ 38
ترجمه  :آنها امورشان رابا مشورت حل وفصل می نمایند .
سنت رسول خدا "ص" به صراحت به زنان دستورمی دهد که درراستای انتظام امورخانواده  ،تحقق مصالح  ،جلوگیری ازمفاسد  ،تامین
خیرودفع شروزیان ازهمسرانشان اطاعت نمایند  .رسول خدا "ص" می فرماید :
هرگاه خانمی نمازهای روزانه اش رابخواند وماه رمضان راروزه بگیرد وناموس خویش راحفظ نماید وازشوهرش اطاعت کند  ،قطعا به
بهشت می رود .
ودرحدیث دیگری می فرماید :
هرگاه مرگ به سراغ زنی بیاید وشوهرش ازاوراضی بوده باشد  ،وارد بهشت میشود
معموال زنان عاقل  ،اندیشمند  ،باشرافت وباکرامت که عقل  ،حکمت و فرهنگشان برنادانی  ،سطحی نگری وناآگاهیشان برتری دارد
 ،درامورمشروع و صحیح وبخاطرحفظ نظم واداره خانواده ومصلحت آن از شوهران خود اطاعت می نمایند وفرزندان خودرا به خوبی
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تربیت می کنند وبه رضایت خداوند وجنت او نائل می گردند .
زنی که بدون عذرودلیل ازشوهرش اطاعت نمی نماید خودرادرمعرض خشم ونفرین خداوند قرارمی دهد  .رسول خدا "ص" می
فرماید :
هرگاه مردی زن خودرا به بسترش فرابخواند (وزن بدون معذوریت) اورااطاعت ننماید ومرد ازاو خشمگین شود  ،تاصبح که میشود
مالئک اورانفرین میکنند .
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منزل محوری

معموال مردان نسبت به همسران خود اهل غیرت اند وبه هیچ وجه راضی نیستند که دیگران با چشم طمع به آنان نگاه کنند وازهمه
توان خودبرای حمایت اودرمقابل بدکاران وبدخواهان بهره میگیرند وازطرف دیگرمسئولیتهای فراوان اداره منزل وازهمه مهم ترتربیت
ونگهداری فرزندان واداره اموال منزل وپرداختن به نظافت و پخت وپزو  ..ایجاب می نماید که زنان بجزدرموارد الزم وضروری منزل
راترک ننمایند .
شاید این سخن به مزاح عده ای ناآگاه که کورکورانه ازفرهنگ غير اسالمي پیروی می نمایند  ،خوش نیاید وآن راتوهین به زنان
وزیرپانهادن کرامت وآزادی زنان به شماربیاورند  .باید به اینگونه آدمها گفت که  :درمورد آزادی وکرامت انسانها در اشتباه بزرگی
قراردارید  ،زیرا حفظ کرامت وحریت انسان درآزادی اندیشه  ،اخالق وفرهنگ ازاسارت بردگی وتقلید بیگانگان است وپرکردن مجالس
ومحافل ازسخنان پوچ وبیهوده درواقع زمینه سازفساد وتباهی اند وحضورزنان درمجالس غیرعلمی ورفت وآمدهای غیرضروری  ،زیان
آلود است که منزلت وحریتشان زیرپا نهاده میشود ودرمعرض طمع وتهدید بدخواهان قرارمی گیرد ازطرف دیگرهمچنان که گفته
شد کارهاو مسئولیتهای منزل به اندازه ای زیاد است که گاهی زنان درشبانه روز ،مشکل ازعهده آن برمی آیند.
َ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ّ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ ٰ َ َ ْ َ َّ ٰ َ َ ٰ َ َّ ٰ َ
ہللا َو َر ُسوۡ َل ٗہ ؕ ا َِّناَ
وۃ َو اَط ِْع َن َ
خداوند متعال خطاب به زنان می فرماید :وقرن ِ ۡف بیوۡ تِكن ول تبجن تبج الا ِہ ِلی ِۃ ال ۡول و ا ِقن الصلوۃ و ات ِۡی الزک
ُی ۡی ُد ُ
الر ْج َس اَ ۡہ َل ْال َب ۡی ِت َو یُ َط ّہ َر ُ ْ
ك َت ْطہ ۡ ً
ب َع ۡن ُ ُ
ك ّ
ہللا ل ُِی ْذ ِہ َ
یا ﴿ۚ سوره احزاب آيه ﴾33
ِ
ِ
ِ
ِ
ترجمه ( :ای خانمها)درخانه های خود بمانید (وجزبرای کارهای ضروری ازآن خارج نشوید ) وهمچون جاهلیت پیشین (درمیان
مردان) ظاهرنگردید بر پپا داريد نماز را و بدهيد زكات را وفرمان بر داري خا و رسول او كيند .جز اين نيست كه مي خواهد خدا تا
دوركند از شما پليدي را اي اهل بيت تا پاك كند شمارا پاك كردني
این آیه هرچند خطاب به همسران رسول خدا نازل گردیده  ،اما زنان مسلمان دیگردرهرعصروزمانی باید راه ورسم آنها رادرپیش
گیرند والگوی خویش قراردهند وهمچنین الزم است زنان به مسئولیت خود عمل کنند وبدون اطالع مرد و بدون ضرورت ازمنزل
خارج نشوید  .هرچند شوهرحق ندارد ازسرکشی هفته ای یک باراو به پدرومادر وعیادت آنان جلوگیری نماید  .اما به خاطرحفظ صفا
و صمیمیت وجلوگیری ازبی سروسامانی منزل ،زن باید بااجازه واطالع شوهرازمنزل خارج شود  .البته چنانچه مرد مانع ازسرکشی زن
به پدرومادرش بشود  ،به خاطر آنکه قطع صله رحم ومحبت خویشاوندی است حرام میباشد وزن رابه نافرمانی شوهر وادارمی نماید .
مواردی مانند  :کمک به مداوای پدرومارد  ،عیادت ازآنها  ،بردن آنها پیش پزشک وماندن درکنارآنها دربیمارستان – چنانچه
بغیرازاوکس دیگری نباشد یا نتواند آن کارها راانجام بدهد – جزوضروریات به شمارمیرود دراین موارد بهتراست از شوهر اجازه
بخواهد وچنانچه شوهراجازه ندهد  ،زن میتواند این فرمان همسرش رانادیده بگیرد وبه خدمت پدرومادر بشتابد .
همچنین زنان میتوانند بدون اجازه شوهربرای ادای فریضه حج به مکه بروند به شرط آنکه دررفت وبرگشت محرمی همراه آنها باشد
 .روزه گرفتن ماه رمضان نیازبه اجازه شوهرندارد  ،اما برای روزه مستحب ازشوهرباید اجازه گرفت  ،زیرا رسول خدا "ٌص" فرموده اند :
روزه گرفتن زنی که همسرش حضوردارد بدون اجازه او جایزنیست .
بسیاری اززنان که برای کارضروری ازمنزل خارج میشوند  ،برای حفظ کرامت وحیثیت خویش وجلوگیری ازفساد وفتنه  ،حجاب
ومتانت کافی را مراعات می نمایند  .اما متاسفانه تعدادی اززنان ودختران هم بدون توجه به عواقب ایمانی  ،اجتماعی  ،خانواده گی
وشخصی آن با سروبدن نیمه عریان وارد کوچه  ،بازار ،معابرواماکن عمومی میشوند ( .ومتوجه نیستند که خود نمایی وبی حجابی
نوعی بیماری است ومعموال آدمهایی که ازهیچ هنرودانیشی برای جلب توجه دیگران بهره مند نیستند  ،ازطریق نمایاندن سر ،سینه
وبدن خود میخواهند توجه دیگران رابه خود جلب کنند وبسیاری براین باورند که انسانها درآغاززنده گی خوداز نظرآگاهی  ،اندیشه ،
اخالق وفرهنگ درحالتی خام وابتدایی به سربرده است و هرچه آگاهی  ،اندیشه  ،فرهنگ اوبیشتررشد نموده به همان اندازه بیشتربه
پوشانیدن جسم خویش توجه کرده است  .وتنها درچهل – پنجاه سال قبل محافل وشهوت پرست درراستای رسیدن به اهداف سیاسی
 ،اقتصادی وحیوانی خود  ،پدیده بی حجابی راازطریق برخی روزنامه  ،مجالت  ،نوارویدیو ،تلویزیون و ....ترویج نموده ومتاسفانه
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بسیاری ازدختران وزنان میمون صفت وکم مایه  ،از فرهنگ کهنه وارتجاعی عریان نمودن بدن تقلید کرده اند .
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محافظت ازثروت وحیثیت
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کاردرمنزل
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آرایش وآراستگی

الزم است زنان ازحرمت منزل خانوادگی محافظت کنند ودرغیاب همسراز ثروت وناموس اوپاسداری نمایند وبجزبا اجازه شوهرکسی
رابه منزل راه ندهند زیرا رسول خدا "ص" می فرماید ( :زنان نگهبان خانه شوهرشان هنتند ودرمقابل محافظت ازآن دارای مسئولیت
هستند ).
زنان امانت داراموال خانواده گی هستند وبدون اطالع شوهرنباید درآن دخل تصرف بنمایند وزنان پاک  ،پرهیزگاروصالحه زنانی
هستند که هرگاه مردنشان آنها را می بینند شادمان میشوند وهرگاه به آنها دستوری بدهند  ،اطاعت میکنند وچون به مسافرت بروند
ازثروت وحرمت خانوادگی محافظت می نمایند.
درروزحجه الوداع بودکه رسول خداضمن وصیت وسفارش به همه مسلمانان فرمودند( :شما برزنانتان حقوق دارید وهمچنین آنها
نیزبرشما دارای حقوق هستند  ،حقی که شمابرآنان دارد  ،این است به آنهایی که شماازایشان بدتان می آید اجازه ورود به منزلتان
راندهند وباآنان معاشرت نداشته باشند  ،وحق آنها برشما این است که به بهترین شیوه باآنها معاشرت کنید ولباس وغذای آنها رافراهم
نمایید .
رعایت ومحافظت ازثروت خانوادگی دراین است که بدون اطالع ورضایت شوهرچیزی رابه دیگران ندهند زیرا ترمذی نقل می نماید
که  :رسول خدا "ص" فرموده است (زن نباید بدون اجازه شوهرش چیزی ازاموال اورابه دیگران ببخشد  ).در خدمت رسول خدا"ص"
گفته شد  :حتی اجازه ندارد مواد غذایی رابه دیگران بدهد؟ فرمود  :بهترین دارایی انسان مواد غذایی است .
زن ازنظردینی واخالقی – نه به عنوان حکم شرعی وقانونی – الزم است کارهای مربوط به منزل مانند  :تهیه غذا  ،نظافت منزل ،مرتب
نمودن وسایل  ،شستشوی لباسها و  ..انجام بدهد  .اما اگرتوانایی الزم رانداشت وشوهرمی توانست خادمی رابرای انجام دادن کارهای
منزل استخدام نماید – چنانچه نگران تربیت فرزندان وفتنه وفسادی نباشد – چنین کاری را انجام بدهد  .اما بهترآن است که حتی
االمکان خانم خانواده خود مسئولتهای مربوط به منزل راانجام بدهد  .زیرا وجود زن خدمتگاردرمنزل گاهی برروی تربیت فرزندان
اثرنامطلوب رادرپی دارد وگاهی هم ممکن است زمینه گناه وخلوت وفتنه رابرای شوهراوفراهم نماید .
دلیل این درخواست اززنان برای پرداختن به امورمنزل آن است که رسول خد"ص" کارومسئولیتهای خانوادگی رامیان حضرت
علی وحضرت فاطمه "س" تقسیم فرمود زیرا آنها دراین مورد مشکالتی داشتند ودرنتیجه کارهای داخل منزل رابه حضرت فاطمه
وکارهای خارج ازمنزل رابه حضرت علی واگذارفرمودند.
اما ازنظرحکمی وقضاوت شرعی زن مکلف به انجام دادن کارهای منزل نیست  .این قدامه مقدسی می گوید ( :امام احمد براین
باوراست که زن مجبورنیست کارهایی مانند آشپزی وپخت نان وامثال آن را انجام بدهد ).
آرایش وآراستگی همسران برای یکدیگرمطلوب است وشوهرحق دارد از زنش بخواهد که پوشش ولباس مورد عالقه اورابرتن کند
وزن نیزحق دارد چنین انتظاری راازشوهرش داشته باشد زیرا توجه به عالقه وخواست متقابل  ،محبت و تفاهم بیشتری رادرکانون
خانواده به وجودمی آورد وازتوجه زن وشوهربه مردان وزنان دیگرپیشگیری می نماید  .درحدیثی که امام مسلم وبخاری وامام احمد
ازجابرروایت نموده اند  ،آمده است که  :جابرگفته است  :دریکی از غزوه ها مادرحضوررسول خدا"ٌص" بودیم وپس ازبازگشت
درنزدیکیهای مدینه رسول خدا "ص" فرمود :پیش ازرفتن به منزل موهایتان راشانه کنید وآنرا روغن بزنید و موهای زائد بدن
رابردارید .
همچنان که گفته شد  ،مرد نیزباید به خواست وعالقه همسرش حداقل در محیط خانه خودرا بیاراند ولباس وآراستگی مورد نظراورا
مراعات کند  ،ابن عباس می فرماید  :همچنان که همسرم خودرابرای من آرایش میکند من یز برای او همین کاررامیکنم زیرا
خداوندسرچشمه زیباییهاست وزیبایی رادوست می دارد.
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سکونت درخانه شوهر

شوهروظیفه دارد که مسکن مناسبی رابرای همسرش فراهم نماید ووضع مسکن با وضع مالی شوهرباید متناسب باشد والزم نیست
خودرا درتنگنا قراردهد زن مجبورنیست که بااقربا وخویشاوندان شوهرش دریک خانه زنده گی کند .
اگرشوهرمسکن مناسبی رابرای همسرتهیه ننماید مثال مسکنی رافراهم نموده باشد که بخاطردوری ازخانه های دیگرآرامش خاصرالزم
رانداشته باشد  ،یا خانه امکانات آب  ،برق  ،فاضالب و  .....رادارنباشد یا همسایه نااهلی داشته باشد شوهروظیفه دارد که منزل دیگری
رابرای زندگی خانوادگی فراهم نماید وهمچنان که گفته شد  :مرد درحد توان مالی خودموظف به این کاراست زیرا خداوند متعال می
َ ْ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ
ۡث َسک ۡن ُت ۡم ﴿ سوره طالق آيه ﴾ 6
فرماید :اسکِنوۡ ہن ِم حی
ترجمه  :آنهارادرجایی مسکن دهید که خودتان درآنجا زندگی میکنید.
زن نیزالزم است درحدامکان وتوان باشرایط زندگی شوهرخودراتطبیق دهد وتوانایی مالی واقتصادی اورا مورد توجه قراردهد وتوقع
وانتظاربیش ازحد رااز اونداشته باشد .
چنانچه شوهرمسکن مناسبی رابرای زندگی باهمسرش فراهم نماید  ،اما زن حاضربه زندگی درآن نشود.
شوهرمیتواند پس ازکارسازنبودن اندرزونصیحت خودونزدیکان به محکمه ودادگاه مراجعه نماید  .اما به هرصورت اسالم با اجبارواکراه
موافق نیست ودرصورت امتناع زن اززنده گی درخانه ای مناسب که شوهربرای اوتهیه نموده  ،حق نفقه اودرمدتی که ازسکونت
درآن خانه امتناع می نماید ،ساقط میشود وضعیت اوبه صورت معلق درمیآید  ،یعنی نه طالق داده شده است ونه  ،وضعیت زن
شوهرداراست.
یکی ازضروری ترین نیازهای زندگی خانوادگی ،پرستاری ومراقبت زن از شوهربیمارخویش است  .دروضعیت بیماری ،
7حودث و  ...است که شوهربیش ازهرزمانی به محبت ومراقبت همسرش نیازپیدامی نماید زیرازن نزدیکترین انسان به اوست وبه
اسراروپنهانی شوهرش آگاهی بیشتری دارد وبهترازهرکسی میتواند غذاوداروی مناسب رابرای شوهرش فراهم نماید وازاومراقبت کند
واین مسولیت رامیتوان ازسنت رسول خدا "ٌص" فهمید .ازعایشه "رض" روایت است که رسول خدا "ص" درحالت بیماری سوال
می فرمود که  :فردا رامن باید درخانه کدامیک ازشماباشم ؟ وهمه همسران ایشان اجازه فرمودند که درخانه حضرت عایشه قرارداشته
باشد زیرا حضرت عایشه بیشترازهرکسی ازاومراقبت مینمود رسول خدا"ص" تازمان رحلت همچنان درخانه وی (حضرت عایشه )
باقی ماند .

جايگاه زن از ديدگاه قرآن و حديث

قرآن:
-1
َ َأ ّ ُ َ ّ َ ُ
وب َو َق َبائ َِل ل َِت َع َ
اك ُش ُع ً
م َذ َكر َو�ُأ ْن َ ٰث َو َج َع ْل َن ُ ْ
اس إ� َّن َخلَ ْق َن ُ ْ
ار ُفوا ۚ إ� َّن �َأ ْك َر َم ُكْ
اك ِ ْ
خداوند
متعال در آيه سیزدهم سوره حجرات می فرماید :ي �يا الن ِ
ِ
ٍ
ْ َ ّ َ َأ ْ َ ُ ْ ّ َ ّ َ
آ
َ
َ
َ
ٌ
ٌ
ِعند للاِ �تقاك ۚ ِإ�ن للا ع ِليم خ ِبري( .جحرات� ،یه )13
ترجمه :ای مردم! بی شک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم ،و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ،همانا
گرامی ترین شما نزد اهلل پرهیزگار ترین شماست ،بی گمان اهلل دانای آگاه است.
در این آیت معیار برتری انسان به انسان دیگر فقط تقوی است و بس ،نه جنیست ،نه قوم ،نه نژاد ،نه زبان و نه رنگ .هیچ چیزی
انسان را از انسان دیگر برتر نمی سازد چه زن باشد چه مرد باشد مگر تقوی و پرهیزگارى.
ادعا هایی که در کتب مذهبی دیگر وجود دارد که گفته شده زن از مایه پست تر از مایه مرد آفریده شده و یا اینکه به زن جنبه
طفیلی داده اند ،قرآن کام ً
س َواحِ َد ٍة (آیه  1سوره
اس اتَّ ُقوا َرب َّ ُك ُم الَّذِي َخلَ َق ُك ْم م ِْن ن َ ْف ٍ
ال این ادعا ها را رد میکند و می فرماید :يَا أَي ُّ َها ال َّن ُ
النساء) .ای مردم از پروردگار تان بترسید ،آن کسی که شما را از یک نفس آفرید .در این آیة گرچه نامی از زن برده نشده اما فرموده
الناس .ناس در عربى به معنی مردم است که شامل مرد و زن میشود .قرآن وقتی در جزیرة العرب آمد که زنان قدر و منزلت خود را
از دست داده بودند،زنده در گور میشدند ،از آنان به عنوان برده استفاده میشد و از میراث محروم بودند .قرآن آمد حیثیت و هویت
از دست رفته ایشان را به آنها باز گردانید.
از محتوای آیات قرآن کریم چنین برمی آید که زن و مرد نزد خداوند دارای مقام و منزلت یکسان است .از جانب دیگر اگر در جایگاه
زن در قرآن بیشتر تعمق کنیم ،در می یابیم که بیش از  400بار کلمه زن در قرآن به نیکی ذکر است و نام بسیاری از زنان در قرآن
به صراحت وجود دارد .یکی از زنانی که از وی نام برده شده مریم بنت عمران است و همچنان داستان مادر و خواهر موسی و همسر
فرعون که زنان مومن و پاک طینت بودند.
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احادیث:
عن ابی هریرة قال قال رسول اهلل استوصوا با النساء خیراً .متفق علیه
ترجمه :از ابوهریره (رضی اهلل) روایت است که رسول گرامی اسالم فرمودند :خواهان رفتار نیک با زنان شوید .تمام احادیثی که از
پیامبر بزرگوار اسالم نقل است یکسره گذشت و سهل انگاری و رفتار نیک با زنان را توصیه و سفارش میکند زیرا زن در جامعه اسالمی
مادر است ،خواهر است ،دختر و همسر است ،پس شخصیت او عزیز و گرامی است.
در صدر اسالم زنان دوشادوش مردان در تمام کار های نیک شریک بودند .ام ورقه دختر عبداهلل بن حارث انصارى یکی از زنان با
فضیلتی بودند و در جنگ بدر خدمت پیامبر عرض کرد :اجازه دهید برای مداوای مجروحان در جنگ شرکت کنیم شاید خداوند
شهادت را نصیبم گرداند .پیامبر فرمود تو در خانه بمان تو شهیده ای .او قرآن را جمع آوری میکرد .برکه دختر ثعلبه از اولین زنانی
بود که هجرت نمود ،این بانوی بزرگوار در جنگهای حنین ،احد و خیبر حضور داشت و سپاهیان اسالم را آب میداد.
ام حبیب از زنان مجاهد عصر پیامبر بود که مصاحبت آن حضرت را درک کرد و در واقعه ی یرموک حضور داشت و مردان را به نبرد
تشویق می کرد .هنگامی که رومیان حمله آوردند و عمرو بن عاص و یارانش را متفرق ساخته پیش روی می کردند جمعی از زنان
بادر دست داشتن عمود های آهنین از بلندی ها پائین آمدند و بر دشمن حمله کردند.
سمیه اولین زن شهید در اسالم او و همسرش به جرم اسالم آوردن آنقدر تازیانه خوردند ت که شهید شدند .در مورد مقام و منزلت
و حقوق زن احادیث متعدد از رسول اهلل روایت شده است که هر کدام مبین جایگاه واالى زن در دین اسالم است.

حقوق مالى زن:

حقوق مالی عبارت از آن نوع حقوق است که قابلیت تقویم با تقدیر و سنجش به پول را داشته باشد.

اول حق مهر:

مهر یکی از عمده ترین حقوق زن می باشد که بعد از ازدواج باالی شوهر الزم میگردد و مهر عبارت از مالی است که زوجه به دلیل
ازدواج با زوجه،مکلف به پرداخت آن به زوجه می باشد.

دالیل حق مهر از آیات و احادیث

َ آُ ّ َ َ َ ُ َ
ُ َْ َ ُُ ُ
وه َهن ً
ِب َل ُ ْ
ات َّن ِ ْنلَ ًة ۚ َف إ� ْن ط ْ َ
عَْ
ك َ ْ
النس
يئا َم ِر ًيئا.
آیت :خداوند متعال در آیه  4سوره نساء می فرماید :و�تا ِ
ش ٍء ِم ْنه نف ًسا فك ِ
اء صدق ِ ِ
ِ
ترجمه :و مهریه زنان را به عنوان هدیه و فریضه الهى با طیب خاطر به آنان بدهید.
یکی از سنن بسیار کهن و دیرینه در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج برای زن مهر قایل می شده است،چیزی
از مال خود را به زن می پرداخته است و به عالوه درتمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است .این مرحله
همان است که اسالم آنرا پذیرفته و زناشویی را بر این اساس بنیان نهاده است .در قرآن کریم آیات زیادی هست در باره اینکه مهر
زن به خود زن تعلق دارد نه به دیگریك مرد باید در تمام مدت زناشویى عهده دار تامین مخارج زندگی زن شود و در عین حال در
آمدی که زن تحصیل می کند و نتیجه کار او به خودش تعلق دارد نه به دیگری پدر یا شوهر .اما متاسفانه یکی از رسوم و عنعنات
زشتی که در کشور مان افغانستان در بعضی مناطق البته وجود دارد این است که مهر را مربوط پدرزن میدانند و زن را هیچ حقی
قایل نیستند ،این همان چیزی است که اسالم آنرا رسوم جاهلیت خوانده که در آن وقت زن مانند یک برده به خانه شوهر می رفت
و شوهر او را استثمار می کرد .قرآن کام ً
ال این پدیده شوم را رد میکند و آنرا در تضاد با اصول اساسی اسالم میداند .در عصر جاهلیت
نظر به اینکه برای زنان ارزشی قائل نبودند ،غالباً مهر را که حق مسلم زن بوده در اختیار اولیای آنها قرار میدادند و آن را ملک مسلم
آنها می دانستند.
گاهی نیز مهر یک زن را ازدواج زن دیگری قرار میدادند ،به این گونه که مث ً
ال برادری خواهر خود را به ازدواج دیگری در می آورد که
او هم در مقابل خواهر خود را به ازدواج وی در آورد و مهر این دو زن همین بود که البته امروز در کشو رمان در بعضی مناطق همین
رسم زشت وجود دارد .اسالم بر این رسوم ظالمانه خط بطالن کشیده و مهر را به عنوان یک حق مسلم به زن اختصاص داده است،
رسول معظم می فرماید :ال شغار فی االسالم .در دین اسالم شغار که همی نوع نکاح است که از آن به نام سربدلى یاد میکند جایگاهی
ندارد و در آیات قرآن کرارا ً مردان را به رعایت کامل این توصیه کرده است .در اسالم برای مهر مقدار معینی تعیین نشده و وا بسته
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به توافق دو همسر است ،اگر چه در روایات فراوانی تاکید شده که مهر را سنگین قرار ندهند ،ولی این یک حکم الزامی نیست ،بلکه
مستحب است .پس نتیجه چنین بدست می آید :مهر جنبه جبران خسارت و پشتوانه ای برای احترام به حقوق زن دارد نه قیمت و
بها که در آیت قرآن تعبیر به نحله به معنی عطیه شده است اشاره به همین مطلب است.
احادیث :عن سهل بن سعد ،ان النبی قال لرجل تزوج و لو نجاتم من حدید .رواه البخاری.
از سهل روایت است که پیامبر (ص) برای شخصی گفت مهر را بپردازد اگر چه یک انگشتر آهنی هم باشد .طبرانى در کتاب وسیط
نقل میکند که :هر مردی که با زنی ازدواج نماید و مهریه ای کم یا زیاد برای او معین کند و قصد پرداخت آن را نداشته باشد به
عنوان زنا کار نزد خداوند مورد محاسبه قرار میگیرد .پیامبر بزرگوار اسالم با هیچ یک از زوجات گرامی شان بدون مهر نکاح نکرده
است .پرداخت مهر توسط رسول اهلل برای همه زوجات گرامی شان به معنی به رسمیت شناختن این حق در سنت رسول اهلل می
باشد بخاطری که سنت تنها حاوی اقوال نبی کریم نیست بل افعال جناب شان نیز احتوا می کند .بنابر این رعایت مواردی که در
عمل توسط رسول اهلل (ص) رعایت شده ،برای امت مسلمه چون اقوال شان الزامی می باشد .یکی از این موارد پرداخت مهریه توسط
رسول اهلل برای زوجات گرامی شان می باشد.

دوم حق نفقه:

هر فامیل برای امرار حیات ضرورت به نفقه دارد ،نفقه طبق دستور شریعت اسالمی بدوش مرد می باشد .این امر مکررا ً در شریعت
اسالمی ذکر گردیده است .نفقه عبارت از یکی از حقوق مالی زوجه باالی زوج می باشد که شامل غذا ،مسکن و تداوی مناسب مطابق
با توان مالی زوج است.
دالیلى از قرآن :خداوند متعال میفرماید (أَ ْس ِك ُنو ُه َّن م ِْن َح ْي ُث َس َك ْن ُت ْم م ِْن ُو ْج ِد ُك ْم) (طالق ،آیه .)6
ترجمه :زنان را در جای مسکن دهید که خود ساکن هستید و در توان دارید.
این آیه هرچند موضوع وجوب تامین نفقه زنی را که در حال عده طالق قرار دارد بیان می نماید ،اما به طریق اولی شامل زنانی هم
میشود که طالق داده نشده و در حال عده به سر نمى برند.
از طرف دیگر خداوند دستور میدهد که زنان مسلمان باید اعدال و میانه روی را در خرچ و هزینه رعایت کنند و از مصرف بیجا خود
داری نمایند .خداوند متعال می فرماید:
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ً َ ٰ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ً َ
ً
ْ
ُ
ول تعل يدك مغلولة ِإ�ل عن ِقك ول تبسطها ك البس ِط فتقعد ملوما مسورا( .اسراء ،آیه .)29
ترجمه :دست خویش را بر گردنت بسته مدار و از کمک به دیگران خودداری مکن و بخیل مباش و بیش از حد هم گشاده دست
مباش که سبب شود از کار بمانی و مورد مالمت این و آن قرار بگیری و غمناک بگردی.
رعایت اعتدال در خرچ و هزینه بر مرد هم واجب است زیرا در حدیثی آمده است :خرچ کردن آرام و مناسب نشانه آگاهی و درایت
مرد است.
پس خالصه اینکه در شش مورد نفقه زن بر شوهرش الزم است.
آرد و گندم :که مقدار و نوع آن با توجه به میزان درآمد مرد و شرایط اقتصادی جامعه و سرزمین و منطقه فرق میکند		.
1اینکه مواد غذائی را در اختیار قرار دهد یا وجه نقد و بهای آنرا به او بدهد بستگی به خواست و مصلحت زن دارد.
مواد غذایى :مانند نخود ،لوبیا ،روغن ،برنج ،گوشت و غیره مواد سوختی مانند چوب ،نفت ،وسایل پخت و پز مانند ،اجاق		
2گاز و  ....وسایل گرم کننده مانند بخاری و آب برای آشامیدن که تمام اینها بدوش مرد می باشد.
خدمتکار :در کتاب جواهر الثمنیه آمده است که پخت و پز و شست و شو و دیگر کار های منزل بر همسر واجب نیست		.
3به یژه زنی که توانائی کار های منزل را ندارد شوهر نباید او را مجبور نماید یا زن را مجبور نماید که خادمی را 			
برای کار منزل استخدام نماید و خود زن حقوقش را بپردازد.
لباس :همچنان که فقهای مالکیه می گویند :بر مرد واجب است لباس و پوشش متناسب با شخصیت زن و عرف محل را		
4که بدن او را بپوشاند و از گرمای تابستان و سرمای زمستان مصئون بدارد تهیه کند.
وسایل بهداشت :بر مرد الزم است به اندازه کافی برای استحمام ،شستشوی لباس و ظروف  ...صابون و مواد شوینده را در		
5اختیار همسرش قرار دهد .از همه مهم تر این است که به هنگام بیماری زن ،شوهر او را باید به پزشک ببرد و هزینه دارو		
و درمان او را بپردازد و مراقبت الزم را از او به عمل آورد.
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مسکن :فقهای اسالم رای شان بر این است که شوهر درحد توانائی باید محل سکونتی را به صورت خرید ،ساخت و یا		
اجاره برای همسرش فراهم سازد.

 .2احادث :عن ابی مسعود االنصاری عن النبی (ص) قال ادا انفق المسلم نفقة علی اهله و هو یحتسبها کانت له صدقة .رواه البخاری.
ترجمه :از ابو مسعود انصاری روایت است که رسول معظم اسالم فرمودند :وقتی که شخص مسلمان نفقه همسرش را می پردازد به
هدف ثواب آن نفقه برایش صدقه حساب می شود.
همچنان رسول گرامی اسالم می فرماید :اتقوا اهلل فی النساء  ...و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن باالمعروف.
ترجمه :ای مردم درباره حق زنان از خداوند متعال بترسید و از ایشان بر شما روزی و لباس مناسب به وجه پسندیده الزم است.
در احادیث بسیاری از سنت رسول خدا (ص) به وجوب تامین ما یحتاج ضروری زنان اشاره شده است .از جمله ابوداود از معاویه
قشیری نقل نموده که گفته است :به خدمت رسول خدا رسیدم و پرسیدم رای تو در مورد همسران ما چیست؟ فرمود :از همان غذائی
که می خورید به آنها بدهید و از همان پارچه ای که لباس خود را تهیه می کنید ،لباس آنها را هم تهیه نمائید ،آنان را مورد ضرب
و شتم قرار ندهید و با کردار و رفتار زشت و ناپسند با آنها رفتار ننمائید.
امام بخاری و امام مسلم از عایشه (رض) روایت نموده اند که :هند همسر ابوسفیان به حضور رسول خدا رسید و گفت :یا رسول اهلل:
ابوسفیان آدم ممسکی است و مخارج کافی من و بچه ام را نمی پردازد و من مجبور می شوم گاهی مخفیانه چیزی را دور از چشم
او بردارم .رسول خدا فرمود :به میزان احتیاج خود و فرزندت بردار.
همچنین اما مسلم نقل می نماید که :رسول خدا در حجة الوداع فرمود :تهیه مخارج زندگی و لباس زنان بر عهده شماست.
در اسالم سه نوع نفقه وجود دارد :نوع اول :نفقه ای که مالک باید صرف مملوک خود بکند .مخارجی که مالک حیوانان برای آنها می
کند ،ازین قبیل است :مالک این نوع نفقه مالکیت و مملوکیت است.
نوع دوم :نفقه ای است که انسان باید صرف خود در حالی که صغیر و یا فقیرند و یا صرف پدر و مادر خود که فقیرند بنمایند .مالک
این نوع نفقه مالکیت و مملوکیت نیست ،بلکه حقوقی است که طبیعتاً فرزندان بر به وجود آورندگان خود پیدا می کنند و حقوقی
است که پدر و مادر به حکم شرکت در ایجاد فرزند و به حکم زحماتی که در دوره کودکی فرزند خود متحمل شده اند بر فرزند پیدا
می کنند .شرط این نوع از نفقه ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.
نوع سوم :نفقه ای است که مرد در مورد زن صرف میکند .مالک این نوع از نفقه نه مالکیت و مملوکیت است و نه حق طبیعی به
مفهومی که در نوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقیر بودن زن .زن فرضاً میلونر و دارای در آمد سرشار می باشد و
مرد ثروت و در آمد کمی داشته باشد باز هم مرد باید بودجه خانوادگی و از آنجمله بودجه شخصی زن را تامین کند .فرق دیگری که
این نوع از نفقه با نوع اول و دوم دارد این است که در نوع اول و دوم اگر شخص از زیر بار وظیفه شانه خالی کند و نفقه ندهد گناهکار
است اما تخلف وظیفه به صورت یک دین قابل مطالبه و استیفاء در نمی آید یعنی جنبه حقوقی ندارد .ولی در نوع سوم اگر از زیر بار
وظیفه شانه خالی کند ،زن حق دارد به صورت یک امر حقوقی اقامه دعوا کند و در صورت اثبات از مرد بگیرد.
سوم حق ارث:
زن مانند مرد دارای حق ارث از اقارب متوفی خود می باشد ولی مقدار حق و ارث زن نسبت به حق ارث مرد کمتر می باشد که این
هم از خود دلیل و منطق دارد که بعدا ً بیان خواهد شد.
حق ارث زن عبارت از بخش مال موروثه اقارب متوفی زن میباشد که بعد از فوت متوفی باقی مانده و زن مطابق به احکام شریعت
مستحق آن پنداشته می شود .در مال موروثه امکان دارد که اشخاص متعدد مستحق باشند که یکی از این اشخاص عبارت از زن
میباشد.
مبنی حق ارث زن:
َ َ ُ َّ ّ ُ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ٌ َ َ ُ َّ ّ ُ ُ ُ َّ َ َ ْ
ون باَ
ُ
م َب ْعد َو ِص َّي ٍة ُت ُص َِ
ْ
ْ
الف -آیت :خداوند متعال یم فرماید (ولهن الربع ِما تكتم ِإ�ن ل يكن لك ولد ۚ ف ِإ�ن كن لك ولد فلهن الثمن ِما تكتم ۚ ِ
ِ
َأ ْ َ ْ
ي ۗ) (نساء آیه .)12
�و د ٍ
ترجمه :و همسران شما یک چهارم دارائی شما را می گیرند به عنوان میراث اگر فرزندی از آنان یا زنان دیگر نداشته باشید و اگر شما
دارای فرزند بودید سهمیه همسرانتان یک هشتم است پس از انجام وصیتی که کرده اید یا پرداخت بدهکاریتان به آنها داده میشود.
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ارث یک حق طبیعی است:
باید بسیاری تصور کنند بهتر آن است به هنگام فوت کسی ،اموال او جزء اموال عمومی گردد و در اختیار بیت المال قرار		
گیرد تا صرف تالش های اقتصادی جامعه گردد،ولی با دقت روشن میشود این کار کام ً
ال دور از عدالت است،زیرا وراثت		
ک امر کام ً
ال طبعی و منطقی است ،چرا که پدر و مادر قسمتی از صفات جسمی و روحی خود را طبق قانون وراثت		
طبیعی به نسل های بعد منتقل می کنند ،چرا اموال آنها از این قانون مستثنی باشد و به نسل های آینده منتقل نشود؟
بر عالوه ،اموال مشروع هرکس نتیجه زحمات ،کوشش ها و تالش های اوست و در حقیقت نیروهای متراکم شده او را		
نشان می دهد ،و به همین جهت ما هر کس را مالک طبیعی دسترنج خود می شناسیم ،این یک حکم فطری 			
است .بنا بر این به هنگام که دست انسان از اموالش کوتاه می گردد عادالنه ترین راه این است که این اموال به 			
کسانی تعلق گیرد که نزدیکترین افراد به اوست و در واقع هستی آن اشخاص ادامه هستی آن شخص محسوب می شود.
روی همین جهت بسیاری از مردم با این سرمایه کافی برای زندگی خود تا پایان عمر دارند دست از تالش و کوشش برای
کار و تولید بیشتر ،بر نمی دارند و هدفشان تامین آینده فرزندان شان است.
یعنی قانون ارث می تواند تحرک و جنبش بیشتری به خرچ های اقتصادی یک کشور بدهد و اگر اموال بعد از مرگ به		
کلی از بریده شود و جزء اموال عمومی گردد ممکن است قسمت مهمی از فعالیت های اقتصادی خاموش شود.

تحول تدریجی ارث:

این شیوه نیز مثل سایر سنن اجتماع انسانی از دستبرد دست تکامل و تغییر و تبدیل زمان سالم نمانده منتهی دست		
یافتن به تحول منظم آن در طول تاریخ مدت های متوحش بطوریکه اطمینان بخش باشد بدان سبب که در یک		
وضع منظمی نبوده اند و دشوار می باشد.
آنچه مسلم است آن است که زنان و ناتوانان را از ارث محروم مینموده اند و ارث فقط به زورمندان شان اختصاص داشته		
سببش هم آن است که با زنان و ضعفا معامله بردگان و بچه ها و حیوانات یا جنس مخالف و متاع (که فقط این خاصیت		
را دارند که انسان از آنها استفاده کند نه اینکه از انسان ،و نمی تواند از مال خود یا حقوق اجتماعی مخصوص نوع		
انسان بهره مند شوند) میکردند.
با وجود این معنا و مصداق زورمند و قوی نیز اختالف تدریجی یافته ،گاهی مصداق آن رئیس قبیله بوده و گاهی رئیس		
خانه و خانواده این سمت را داشته و گاهی دالور قبیله و جنگاور آناز این موهبت استفاده مینمودند .این تغییر		
باعث شده که حقیقت ارث هم طبعاً دگرگون شود.
این شیوه های معمول چون دارای خواسته فطری انسانی یعنی سعادت،نبودند ،تغییر و تبدیل زور در آنها راه یافته حتی		
			
ملتهای متمدنی چون روم و یونان که قوانین و سنن ملی بر آنان حکم فرما بوده نیز این تغییر و تبدیلیها
پیدا شده است و هیچ قانونی از قوانین ارث که در بین ملتها رواج داشته تا بامروز مثل قانون ارث اسالم که نزدیک به		
چهارده قرن از اول ظهورش تا به امروز میگذرد و در بین مسلمانان حکم فرما است -دوام و عمر نکرده است.

ب :احادیث:

حدیثی از رسول گرامی اسالم نقل شده :که گفته است شش صفت را برای من تعهد کنید تا بهشت را برای شما تعهد کنم .هنگام
تقسیم ارث به یگدیگر ستم نکنید ،با مردم به انصاف رفتار کنید و هنگام جنگ با دشمن ترسان نباشید و در غنایم خیانت نکنید و
ظالم را از مظلوم دفع کنید .درین حدیث یکی از صفاتی که پیامد در قبال آن تعهد جنت را می کند عبارت از تقسیم ارث است که بر
عالوه مرد ،زن هم میراث میگیرد و باید که در زمان تقسیم میراث حق ارث زن نیز در نظر گرفته و کسی که زن را از میراث محروم
میکند از تعهد پیامبر مبنی بر تعهد جنت بی فیض خواهد ماند.
سعد بین ابی وقاص می فرماید :هنگامی که مریض بودم رسول خدا (ص) برای عیادت من آمد و من گفتم یا رسول اهلل تو حالتم
را مشاهده می کنی که بد است و من مال دارم از من کسی ورثه نیست غیر یک دختر ،آیا تمام مالم را به عنوان صدقه در راه اهلل
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وصیت کنم؟ رسول خدا فرمود نه گفتم اگر نصف مالم را؟ گفت نه .گفتم ثلث مالم را؟ فرمود بلی ولی ثلث هم زیاد است .اینکه بعد
از تو وارثین از مالت استفاده کننده بهتر از این است .تو مال ات را صدقه کنی و وارثین نزد مردم به عنوان کمک دست دراز کنند.
در دور جاهلیت قبل از اسالم زنان از میراث محروم بودند و علت آن این بود که جلوگیری از انتقال ثروت خانواده ای به خانواده دیگر
بوده است .طبق عقاید قدیمی مادر در تولید فرزند ضعیف است ،مادران فقط ظروفی هستند که در آن ظرفها نطفه مردان پروش می
یابد و فرزند به وجود می آید .محرومیت زن از ارث علل دیگر نیز داشته است ،از آن جمله ضعف قدرت سربازی زن آنجا که ارزشها بر
اساس قهرمانیها و پهلوانیها بود و یک مرد جنگی را به از صد هزار آدم ناتوان می دانستند ،زن را به خاطر عدم توانایی بر انجام عملیات
دفاعی و سربازی از ارث محروم میکردند .اما آیات قرآن آمد این عقاید مزخرف و این باور نادرست کام ً
ال از بین برد و برای زنان هم
میراث تعیین کرد اما اینکه چرا میراث مرد نسبت به میراث زن بیشتر است ؟ جواب با کمی دقت کردن روی این مسئله دیده میشود
که از یک نظر ارث زنان دو برابر مردان می باشد و این به خاطر حمایتی است که اسالم از حقوق زن کرده است .بطور مثال اسالم
وظایفی را به عهده مردان گذارده است که با توجه به آن ،نیمی از در آمد مردان عم ً
ال خرج زنان میشود در حالی که به عهده زنان
چیزی گذاشته نشده است .مرد باید هزینه زندگی همسر خود را طبق نیازمندی او از مسکن ،خوراک ،پوشاک ،و سایر لوازم بپردازد و
هزینه زندگی فرزندان خرد سال نیز به عهده اوست در حالی که زنان از هرگونه پرداخت هزینه ای حتی برای خود شان معاف هستند.
بنابر این یک زن میتواند تمام سهم ارث خود را پس انداز کند در حالی که مرد ناچار است آن را برای خود و همسر و فرزندان خرچ
کند و نتیجه آن عم ً
ال چنین می شود که نیمی از در آمد مرد برای زن خرچ میشود و نیمی برای خودش ،در حالی که سهم زن
همچنان به حال خود باقی است.
برای توضیح بیشتر به این مثال توجه کنید :فرضاً مجموع ثروت های یک مرد سی لک افغانی باشد که از طریق ارث تدریجاً در میان
دختر و پسرش تقسیم شود که طبق حق شان  20لک افغانی برای پسر و ده لک افغانی برای دختر میرسد .طبق معمول زنان ازدواج
می کنند و هزینه زندگی آنها به دوش مردان خواهد بود و حق خود را پس انداز کنند عم ً
ال در سهم مردان شریک خواهند بود زیرا
در مورد آنها و فرزندان شان مصرف میشود .بنا بر این در واقع نیمی از سهم مردان که  10لک میشود صرف زنان خواهد شد و با
اضافه کردن این مبلغ همرای پولی که ذخیره کرده بودند سهم شان دو برابر سهم مردان خواهد شد.

چهارم حق دیه زن:
جامعه بشری عاری از جرم نبوده ،نیست و نخواهد بود .گاهی جرایم فقط در بین یک جنس محدود نشده بلکه در بعضی موارد امکان
دارد که یک زن توسط یک مرد به قتل برسد یا برعکس .البته مطابق به فقه احناف دیه زن و مرد برابر بوده مرد در مقابل زن و زن
هم در مقابل مرد قصاص میشود ولی مطابق به جعفری اثنا عشریه دیه مرد و زن برابر نبوده بل دیه مرد دوچند دیه زن میباشد و
به همین دلیل هم زن در مقابل مرد قصاص نمی شود .هر دو دیدگاه فقهی از خود دالیل دارد که خارج موضوع مورد بحث بوده از
آن صرف نظر میشود.
حق دیه یا خون بها عبارت از مالی میباشد که در عوض حق قصاص اولیای زن از طرف بر آنها پرداخته میشود.

مبنای حق دیه زن:
َ َأ ّ ُ َ ّ َ ُ ّ َ ُ َ ّ َ ُ ُ ّ َ َ َ َ ُ
م نَ ْفس َواحدةَ
ْ
ْ
الف :آیت ،خداوند متعال در اول سوره نساء مهربانی می فرماید :ي �يا الناس اتقوا ربك ال ِذي خلقك ِ
ِ ٍ
ٍ
ترجمه :اي مردم بترسید از ذاتی که شما را از یک نفس واحد آفرید.
از این آیت و آیات دیگر قرآن مساوی بودن حقوق زن و مرد در بعض مسایل موجود است که از آن جمله فقهای اسالم میگویند که
حق دیه زن و مرد مساوی است.
ب :حدیث :عن ابی مالک ان النبی قتل یهودیا بجاریة قتلها .رواه البخاری
ترجمه :از انس بن مالک روایت است که فرمود رسول معظم اسالم یهودی را که دختری به قتل رسانیده بود قصاص کرد .در مورد
مقدار دیه زن حدیثی ازعلی و ابوبکر نقل شده که پیامبر فرمود دیه زن مثل دیه مرد است و در این حدیث پیامبر به طور مطلق
فرموده است دیه نفس مومن صد شتر است البته تفاوت بین دیه زن و مرد قایل نشده است.
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پنجم حق زن در تصرف اموال:

در این بخش در مورد استقاللیت مالی زن بحث صورت خواهد گرفت.
حق زن در تصرف اموال عبارت از آن نوع حق زن میباشد که زن مستقالنه بر اموال خود تصرف نموده و هیچ کس مانع استفاده آن
نگردد.

مبنای حق زن در تصرف اموال:

الف :آیت :در دین مبین االم زنان مانند مردان دارای حق تصرف در اموال می باشد و می توانند از استقاللیت اقتصادی برخوردار
بوده و دارای اموال مستقل و کام ً
ال جدا از اموال شوهر باشند مانند مردان خرید و فروش نموده و تجارت نمایند که خدیجه همسر
پیامبر یکی از زنان تجارت پیشه مشهور در تاریخ اسالم می باشد و امروز هم زنان فعال در عصه اقتصادی در جهان اسالم می باشد.
ّ َ َ ٌ َّ ْ َ َ ُ َ ّ َ َ ٌ َّ ْ
اك َت َس ْ َ
ب ۚ) (نساء .)8
ِلنسا ِء ن ِصيب ِما
ال ن ِصيب ِما اكتسبوا ۖ ول ِ
ِلرج ِ
خداوند متعال می فرماید (ل ِ
ترجمه :مردان را از آنچه کسب می کنند و نیز زنان را از آنچه بدست می آورند بهره است .مفاد آیه فوق چنین خواهد بود که هر یک
از زن و مرد آنچه را که بدست می آورند خواه اختیاری باشد مانند کسب در آمد یا غیر اختیاری مانند ارث ،به خود شان اختصاص
دارد و حق استفاده و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت.
ششم حق کار زن:
کار و تالش هم برای زن و هم برای مرد مطلوب و سازنده است .برخی از جامعه شناسان گفته اند که :هرگاه می خواهی کسی را
نیست و نابود و بد بخت نمائی او را همراه با بی کاری رها کن.
از طرف دیگر خداوند متعال انسان بیکار و بی اراده را دوست نمی دارد ،زیرا خداوند این می خواهد که بندگانش از طریق کار و تالش
وجود و شخصیت خود را اثبات نمایند سستی و بیکاری و کنار نهادن مسئولیت های زندگی را برای آنها نمی پسندد.
مقتضی عدالت اسالمی این است که کار ها و مسئولیتهای روز مره زندگی بر اساس فطرت ،طبیعت و توانائی خاص هر یک میان
آنها تقسیم شود .در همین رابطه است که کار های خارج از منزل را به مردان و کار های داخل خانه را به زنان سپرده است و این را
از عمل کرد و سنت رسول خدا در مورد حضرت علی و حضرت فاطمة الزهرا میت توان فهمید .عرصه کار و تالش در محیط خانه و
منزل برای زنان عرصه گسترده و متنوعی است و همه امور مربوط به تهیه غذا ،نظافت ،شستشو ،خیاطی ،مرتب نمودن خانه و ......
را شامل میشود .همچنین مسایل مربوط به دانش و آموزش قرآن و احادث رسول خدا و آشنائی با احکام شریعت ،فقه ،اخالق و غیره
را در بر میگیرد.
با این همه از نظر شریعت اسالم کار کردن زن در محیط خارج از محیط خانه حق مشروع آنها است و آنان می توانند کار های مانند
کشاورزی ،تجارت ،و کار های صنعتی و اشتغال در ادارات حکومتی به ویژه در عرصه آموزش و پرورش ،بیمارستا و درمانگاه هاى ویژه
خانم ها با مراعات شروط و موازین زیر انجام بدهند.

 -1حفظ پوشش اسالمی:

نشوند با مردان بیگانه
زنانی که به هر دلیل الزم است در خارج از منزل کار کنند باید حتی االمکان در محیطی باشند که ناچار
و نا محرم در اطاق و محل خلوت کار کنند و در حضور مردان بیگانه به جز دست و صورت چیز دیگری از بدن آنها نمایان نباشد
زیرا حفظ حجاب از کرامت و حرمت و شخصیت آنان محافظت می نماید و از بازیچه قرار گرفتن آنا توسط آدمهای هوس باز و هرزه
جلوگیری می نماید و از کانون خانواده و ادامه زندگی سالم و طبیعی پاسداری می کند.

-2

اجازه ولی یا شوهر:

زمانی دختران و خانمهای می توانند در خارج از منزل به کار مشغول شوند که اولیا و سرپرستان آنها مانند پدر ،پدرکالن ،یا شوه
راین کار را به خیر و مصلحت آنها تشخیص دهند و محیط کار را مایه گرفتاری و پدید آمدن مشکالتی برای او تشخیص ندهند.
ّ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ّ
الن َساءِ (نساء )34
الرجال قوامون ع ِ
خداوند متعال درین باره می فرمایدِ :
مردان بر زنان حق سرپرستی و در یک جامعه کوچک خانواده حق مدیریت و مسئولت مشورت را دارند.
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-3

ضرورت کار کردن:

-4

کار مشروع:

اصل و قاعده در شریعت اسالم این است که زنان در مقابل هزینه و مخارج زندگی خود و خانواده در مقام مادر،همسر ،دختر یا خواهر
بودن مسئولیتی بر دوش ندارند ،بلکه ولی یا شوهر آنها مسئول تامین نیازهای زندگی شان می باشند ،اما هرگاه بخاطر فوت پدر یا
شوهر یا ناکافی بودن نفقه ای که به او می دهند ،یا به خاطر نداشتن شوهر ،فرزند و غیره به سرگرمی و مشغولیتی نیازمند بوده می
تواند در خارج از منزل به کاری مشروع و مباح با حفظ موازین اخالقی و ایمانی بپردازد .زیرا ضرورتها ناپذیرفتنی ها را پذیرفتنی می
نماید و نیازمندی عمومی یا فردی به منزله ضرورت است و هر ضرورتی د حد خود مورد سنجش قرار میگیرد و همین ضرورت است
که سبب عدول از اصل بودن زنان در کانون خانواده و منزل می شود زیرا خداوند متعال فرموده اند :و قرن فی بیوتکن (احزاب )33
یعنی در خانه های خویش مستقر شوید.
مواردی مانند رفتن به دنبال تحصیل ،تجارت ،شهادت در دادگاه ،مراجعه به پزشک و امثال آن را می توان جزو ضرورتهای خارج
شدن زنان از منزل شمرد ،اما الزمه دین بودن و کار کردن در خارج از منزل این است که نباید مرد و زن بیگانه و نا محرم در یک
اتاق به کار اداری مشغول باشند.
الزم به یاد آوری است که جایز نیست زنان و دختران در خانه ای به تنهایی زندگی کنند ،زیرا احتمال دچار شدن به هرگونه مشکل
و ناهنجاری و ترس و اضطراب برای آنها وجود دارد.
هم چنان که گفته شد :از نظر شرعی پرداختن زنان به کار های تجارتی ،کشاورزی ،اداری و آموزشی هیچ مانعی ندارد و در هر یک
از آن اعمال آنچه بر خانم ها واجب است مراعات اصول و موازین شرعی در آن کار ها و حفظ اصول و ارزشهای اخالقی و پاسداری
از حرمت و کرامت خود و خانواده است.

کار متناسب :الزم است کار خارج از منزل خانم ها با سرشت و طبیعت زن بودن آنها متناسب باشد ،برای مثال کار های
-5
مانند بنائی ،آهنگری ،کار در معادن ،رانندگی ،ماشین های سنگین ،جارو کردن کوچه و خیابان ،حمالی ،مهندسی ،صنایع سنگین،
مهندسی ،کشاورزی و غیره برای آنان مناسب نیست ،زیرا این گونه کار ها به توانائی جسمی و شرایط ویژه مردان نیازمند است.
مرحوم عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان میگوید :اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی بدست می آورد خاص خود اوست و خدای تعالی
نمی خواهد به بندگان خود ستم کند از اینجا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیاذت و اختصاص دادن به خویش
است اعم ازین که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا عمل غیر اختیاری باشد
لیکن باالخره منتهی می شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد و معلوم است که هر کس هر چیزی را
کسب کند از آن بهره ای خواهد داشت و هر کسی هر بهره دارد بخاطر اکتسابی است که کرده است.
احادیث :اشتغال زنان در عصر پیامبر به شکل گسترده به چشم می خورد و در تمامی شغل های رایج آن زمان زنان حضور داشتند.
زنان در این دوره به مشاغلی از قبیل پزشکی ،تجارت و صنایع دستی اشتغال داشتند که بارزترین مثال آن حضرت خدیجه بود که
یکی از ثروتمندان مکه بود که بعدا ً دارایی اش را در راه ترویج اسالم به مصرف رسانید.
چنانچه از پیامبر روایت شده که فرموده ال یحل مال امرء مسلم اال بطیب نفسه .حالل نیست استفاده مال هیچ شخصی مگر به رضا
و اجازه آن شخص بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که
در آیات و روایات به ین مضمون وارد شده است.
حقوق غیر مالی:
حقوق غیر مالی عبارت از صالحیت و امتیازی است کحه هدف از آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخالقی انسان بوده ،ارزش داد و
ستد را نداشته و قابلیت تقویم به پول و مبادله به مال را ندارد.
اول حق تعلیم و تحصیل زن
گفته اگر علم در دورترین نقطه جهان باشد باید آنرا آموخت ،علم است که تنها راه نجات انسان از جهل فقر بی دینی و  ....است.
آموختن علم تنها برای مردان نیست بلکه زنان هم علم را کسب نمایند.
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حق تعلیم و تحصیل زن یکی از اساسی ترین حقوق بشری زن میباشد که در تمام منابع شرعی تسجیل گردیده است.
مبنی حق تعلیم و تحصیل:
تشویق کسب علم َاشاره می کند که در آن آیات تفاوت بین زن و مرد قایل نشده
الف :آیت :آیات متعددی در قرآن وجود دارد که به
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ّ َ َ َ ْ َ
َ
ُ
است .از آن جمله خداوند متعال می فرماید :هل يست ِوي ال ِذني يعلمون وال ِذني ل يعلمون ۗ (زمر .)9
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ترجمه :آیا کسانی که علم دارند با کسانی که علم ندارند برابر هستند ؟ نخیر برابر نیستند .و نیز می فرماید :نا يش للا ِم ِعبا ِد ِه العلم ُ
اء
کلماتی در
ۗ .ترجمه :از میان بندگان خداوند فقط دانشوران از او خوف و وحشت دارند .نخستین آیاتی که بر پیامبر نازل شده حاوی
َّ
ْ َ ْأ ْ َ ّ َ ّ َ َ َ
َ
علم و گرامی داشت آن به عنوان یکی از بزرگترین و نخستین نعمت های الهی بر انسان بود( .اقر� ِب ِ
س ر ِبك ال ِذي خلق  ....ال ِذي
بزرگداشت
َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ْ
النسان ما ل يعلم) .ترجمه :بخوان و پروردگار تو بس گرامی است همان که انسان را آموزش داد و به انسان چیزی را
علم ِبلقل ِم علم ِإ
که نمی دانست آموخت.
قابل تذکر است که تحصیل علم خاص برای مردان نبوده بلکه زن و مرد هردو یکسان دارای حق تعلیم و تحصیل اند و واجب است
تا زن و مرد هردو به طلب علم بپردازند.
ب :حدیث :رسول اکرم (ص) فرموده طلب العلم فریضه علی کل مسلم .فراگیری علم باالی هر مرد وزن مسلمان فرض است .همچنان
رسول اکرم فرموده است :من التمس طریقاً یلتمس فیه عملها سهل اهلل له طریق الی الجنه:
ترجمه :کسی که آرزو میکند طریق را که علم است خداوند متعال آسان میسازد برای او راه جنت را هم چنان پیامبر اکرم در مورد
تحصیل کنیزان تاکید ویژه ای داشته است می فرماید :هر مرد مسلمانی که کنیزی در اختیار داشته باشد و او را بخوبی آموزش
دهد و ادب نماید سپس آزادش نماید و به او ازدواج کند از دو اجر و پاداش بر خوردار خواهد بود .شواهد تاریخی و روائی بسیاری در
دست است که نشان میدهد زنان عرب از آغاز دوران تمدن اسالمی از فضای خوب برای فراگیری علوم برخوردار بوده اند .لذا در رشته
های مختلف همانند علوم قرآن ،حدیث ،فقه و بسیاری دیگر از معارف و دانش ها درخشیدند و حتی بسیاری از شخصیت های مرد
و زن نزد پیامبر آموزش دیده اند .اما ظلم بسیار بزرگ است که ما زنان را از تعلیم و تحصیل باز بداریم و از این نعمت الهی آنها را
بی بهره نمائیم و ربط دهیم آن را به مظاهر فساد و بی بند و باری یعنی بگوئیم تعلیم و تحصیل زنان باعث فساد در جامعه میشود
اما نه تحصیل علم چیزی است و فساد چیز دیگر .اگر تحصیل علم سبب فساد در جامعه گردد باید مردان هم از کسب محروم شوند
چونکه محیط یکسان باالی مرد و زن تاثیر می بخشد.
درعوض اينكه ما فضای تحصیل علم درست بسازیم شاگردان را از تحصیل باز می داریم .این راه عالج نیست ما به حیث امت وسط
مسئولیت داریم تا محیط و اجتماع خود را سالم و صالح بگردانیم نه اینکه مانع تحصیل علم گردیم و باالخره ما چرا بین دختر و پسر
خود فرق می آوریم ،به یکی حق تعلیم و تحصیل میدهیم و دیگری را مانع می شویم.
اگر تاریخ صحابه دیده شود که این خدیجه همان زنی است که قبل از همه مردان رسالت پیامبر را تصدیق میکند ،ام عامر است که
در مطلع اسالم به شهادت میرسید و این زنان بودند همرای پیامبر بیعت کردند ،مهاجرت نمودند و در معرکه ها سهم گرفتند ،هیچ
کس در آن وقت مانع نمی شد.
جای تعجب است برخی ادعا می کنند که تعلیم برای زن حرام است و دلیل آنها روی فساد محیط اتکاء می کند و یا عدم حاجت زن را
به علم وانمود میکند که این خود از آثار جاهلیت قرن بیستم است که جایگزین افکار اسالمی گردیده است .چرا زنان تحصیل نکنند؟
آیا زنان به طبیب ضرورت ندارند؟ آیا زنان به معلمه ضرورت حس نمی کنند؟ آیا رضایت میدهند تا معالج امراض نسایی مرد باشد؟
همه میدانند مجموعه از زنان در روایت حدیث از رسول خدا شهرت به سزايی دارند ،ام المومنین عایشه مقام استادی را بر صحابه
کرام داشتند .زینب دختر عبدالرحمن در علوم فقه و حدیث بحیث دانشمندی از کبار صحابه حدیث روایت میکردند .رسول معظم
اسالم زنان را به تحصیل علم تشویق نمودند چنانچه میفرماید :بهترین زنان ،زنان انصار اند که حتی حیا آنها را از فقاهت در دین مانع
نگردیده است .باالخره زنان مسلمان چنین نبودند که در بین چهار دیواری خانه محصور می بودند و در مجتمع اسالمی زن مسلمان
همکار و بازوی توانائی مرد و شریک زندگی آنها شناخته میشدند.
شواهد تاریخی این را هم ثابت می سازد چنانچه ابن خطکا نقل کرده است که سیده بانوی صاحب نام و مقام در مصر بود و جلسه
ورسی و علمی با شکوهی داشت که امام شافعی نیز در مجلس او شرکت می جست و از او حدیث می آموخت ،ابوحیان نیز از میان
اساتید خود به نام دو زن اشاره کرده مونسه ایوبه برادرزاده صالح الدین ایوبی پس در طور تاریخ زنان مسلمان پیشتازان رشته های
مختلف علوم اعم از قرآن ،حدیث ،فقه ،ادبیات و بسیاری دیگر از معارف و فنون بوده اند.
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دوم حق کرامت انسانی زن:

انسان دارای کرامت و عزت است ،عزت و کرامت انسان باید حفظ شود .کرامت انسانی عبارت است از اینکه انسان فی نفسه عزیز
و شریف و ارجمند است ،انسان منحیث انسان بودنش کریم و عزیز است نه معیار های چون زن و مرد ،رنگ ،نژاد ،زبان ،جغرافیا،
طبقات اجتماعی و غیره.

مبنی حق کرامت انسانی زن:

خداوند متعال میفرماید :و لقد کرمنا بنی آدم (اسراء  .)70ترجمه :به تحقیق ما کرامت دادیم بنی آدم را .از آنجا که یکی از طرق
تربیت و هدایت همان دادن شخصیت به افراد است ،قرآن مجید به دنبال بیان شخصیت واالی نوع بشر ،و مواهب الهی نسبت به او
می پردازد تا با توجه به این ارزش فوق العاده به آسانی گوهر خود را نیاالید و خویش را به بهای ناچیزی نفروشد .در زندگی خانوادگی
زن و مرد شخصیت یکدیگر را کامل می نماید و هر چیزی که کرامت و شخصیت یکی از آنها را حفظ نماید یا آن را خدشه دار بکند
بر روی دیگر تاثیر مستقیم دارد .از آنجا که مرد نسبت به زن معموالً از توانائی جسمی و ارادی بیشتر برخوردار است ،الزم است از
حرمت و کرامت زن و شریک زندگی خویش پاسداری کند و با هر چیزی ممکن است موجب زیان و آزار به منزلت خانواده بشود
مقابله نماید .غیرت نسبت به همسر خود پدیده فطری و طبیعی است .روزی سعد بن عباده از رسول اهلل پرسید :اگر مردی را همراه
با همسرم ببینم اجازه دارم با نوک شمشیر شکم او را پاره نمایم ؟ رسول خدا خطاب به اطرافیان فرمود ،ممکن است از غیرت سعد در
شگفت شده باشید اما من به احترامی که خداوند برای حرمت آنها قایل شده است از او بیشتر حساسیت دارم زیرا خداوند اعمال زشت
پنهان و آشکار را حرام گردانیده است .مرد موظف است به زن خود احترام بگذارد و از هرگونه گفتار و کرداری که موجب ناراحتی او
میشود پرهیز نماید .زیرا زنان هم انسانهای با حرمت و کرامت اند و نباید همچون برده خدمتگار با آنها برخورد شود این آدمهای نا
َ َأ ّ ُ َ ّ َ ُ
اس إ� َّن َخلَ ْق َن ُ ْ
اك ِ ْ
م
اهل و نا آگاه اند که با زنان با بی حرمتی و توهین و
استهزاء ُبرخورد می کنند .خداوند متعال می فرماید :ي �يا الن ِ
َ
َ
َ
َ
َ
أ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ْ
َ
ّ
اك ۚ إ�ن للا ع ِل ٌ
ْ
يم خب ٌ
َ َ َ ُأ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ ّ َ َأ ْ َ َ ُ ْ
ري (حجرات آیه .)3
ِ
ذك ٍر و�ن ٰث وجعلناك شعوب وقبائِل لِتعارفوا ۚ ِإ�ن �كرمك ِعند للاِ �تق ِ
ترجمه :ای مردم! بی شک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم ،و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ،همانا
گرامی شما نزد اهلل پرهیزگار ترین شماست ،بی گمان اهلل دانای آگاه است .امروز دیگران انگشت انتقاد را مبنی بر عدم رعایت کرامت
زن در اسالم به طرف اسالم نشانه گرفته و نسبت به دین مبین اسالم شبهات را روا میدارند که یکی از جمله شبهاتی که در زمینه
حقوق زن و مرد مطرح می کنند این است که اسالم حقوق زن و مرد را به طور مساوی مطرح نکرده است ،اسالم در چهارده قرن قبل
زنجیره اسارت را از دست و پای زن گسست .اسالم برای زن حق مالکیت قایل شده و زن میتواند مالک اشیای منقول و غیر منقول
باشد .حق خرید و فروش و واگذاری اموال خود را دارد و میتواند به آن گونه ای که بخواهد وصیت نماید .اسالم همه حقوق مدنی و
سیاسی را که به مردان داده به زن نیز بخشیده است ،زن حق کار شرافتمندانه دارد ،حق انتخاب دارد ،زن نیز مانند مرد آزادی های
دارد ،البته آزادی انسان در درون حدود و مقررات الهی و چوکات شریعت میباشد چونکه مالک همه چیز خداوند است.
ب :حدیث :حدیثی از رسول اله (ص) روایت شده است که همه در نزد خداوند مانند دانه های شانه برابر اند و هیچ عربی بر عجمی،
سیاه پوست بر سفید پوست یا سفید پوست بر سیاه پوست برتری ندارد .معیار برتری نزد خداوند تقوی است و آدم نیز از خاک آفریده
شده است .این حدیث مکررا ً بر کرامت انسانها اشاره نموده و معیار کرامت آن را فقط یک چیز که عبارت از تقوی باشد قرارداد است.
در آیات قرآن کریم در مورد کرامت انسانی خداوند متعال فرموده بنی آدم که هردو طبقه را شامل میشود هم زن و هم مرد را هیچ
موردی تفاوت در میان زن و مرد در قرآن وجود ندارد.
در سوره اعراف از آیات  19تا  27چندین مرتبه آدم و حوا مورد خطاب قرار گرفته و هردو از خدای خویش بخشش خواسته اند و
خداوند نیز هردو را مغفرت نموده است.
در ایات متعدد قرآن وقتی نیکی کردن به پدر و مادر ذکر میشود خداوند متعال نیکی کردن به هر دو را الزم گردانیده است.
در آیه  35سوره احزاب فرایض اخالقی و روحانی زن و مرد یکسان است،هر دو به ایمان آوردن ،ادا کردن نماز ،گرفتن روزه و دادن
زکات ملکف اند .بلکه اسالم برای زنها بعض مراعاتی هم در نظر گرفته چنانچه در ایام عادت ماهوار (حیض) نمازش معاف است و روزه
را هم بعدا ً قضایی می گیرد .هم چنان در ایام والدت نیز نمازش معاف است که قضای آن برایش الزم نیست .با در نظرداشت مطالب
فوق چنین حقایق واضح وروشن می شود که اسالم مراعاتی را برای زنان قایل شده که از بسیاری آنان مردان محروم اند.
در شریعت اسالم حدی بنام قزف موجود است که هدف آن حفاظت از عزت و کرامت انسان است از تهمت های ناروا با وجودیکه
قزف میتواند در حق مرد و زن جاری گردد اما آنچه که واقعیت های جامعه بیان میکند حاکی از جاری شدن بیشتر این جرم بر زنان
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نسبت می باشد.

سوم حق ازدواج:

ازدواج عقدی است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده و حقوق واجبات طرفین را به وجود می
آورد.

مبنای حق ازدواج:

َ ْ َ َأ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َأ ْ ُ ُ ْ َأ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ّ َ ً َ َ ْ َ ً َ ٰ َ َ
َ
الف :آیت :خداوند متعال می فرماید :و ِم �آي ِت ِه �ن خلق لك ِم �نف ِسك �زواجا لِتسكنوا ِإ�ليا وجعل بينك مودة ور
حة ۚ ِإ� ّن ِف ذل َِك ل َآي ٍت لِق ْو ٍم
َ
يَ َت َف ّك ُر َ
ون( .دوم.)21 ،
ترجمه :کی از نشانه های داللت کننده بر عظمت و حکمت خداوند این است که از جنس خود تان همسرانی را برایتان آفرید تا در
کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبت قرارداد بدون شک درین امور نشانه ها و دالیلی است برای کسانی که می
اندیشند.
توضیح:
قرآن در این آیه هدف ازدواج را سکون و آرامش قرار داده است .واقعاً وجود همسران برای انسان ها که مایه آرامش زندگی آنهاست،
یکی از مواهب بزرگ الهی محسوب می شود .این آرامش از اینجا ناشی می شود که این دو جنس مکمل یکدیگر و مایه شگوفایی و
نشاط و پرورش یکدیگر می باشند ،بطوری که هریک بدون دیگری ناقص است و طبیعی است که میان یک موجود و مکمل وجود
او ،چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد.
بنیان ازدواج رضایت متقابل زن و مرد است .به هیچ وجه نباید اجبار و اکراهی درکار باشد زیرا تنها در سایه محبت و رضایت طرفین
است که پیمان ازدواج و کانون گرم خانواده ادامه پیدا میکند و تالش برای برپای خانواده ای که براساس عفت و پاکدامنی و حسن
معاشرت استوار باشد بدون محبت متقابل و رضایت طرفین ثمر بخش نخواهد بود.
خداوند منزلت ازدواج را بسیار باال برده و آنرا پیمان و میثاق استوار نامیده است که بر اساس وفاداری پایبندی و روش مطلوب ادامه
یابد .شریعت اسالم مردم را به ازدواج ترغیب نموده و آنرا برای تامین حیات اب کرامت و ادامه نسل بشریت الزم شمرده و وسیله
حفظ عفت و حرمت و تامین غریزه طبیعی گردانیده و آن را راهی برای کسب سعادت و رسیدن به آرامش و استقرار و ایجاد ارتباط
میان افراد خانواده و تقویت پایه های محبت میان مردم بر شمرده است.
ب :حدیث:
روی البخاری عن ابی عبدالرحمن قال النبی (ص) یا معشر الشبات من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ،و من لم یستطع فعلیه باالصوم
فانه له و جاء – متفق علیه
ترجمه :رسول کرامی اسالم می فرماید :ای جوانان! هریک از شما که می تواند مخارج زندگی زناشویی را تامین کند ازدواج نماید
زیرا ازدواج سبب سربه زیری و پاکدامنی بیشتر است و هریک از شما که نمی تواند باید روزه بگیرد زیرا روزه باعث مصئونیت است.
روزی سه نفر نزد ازواج مطهرات امدند و از عبادت روسل معظم اسالم جویا شدند ،ازواج مطهرات عبادت پیامبر را برایشان توضیح
دادند گویا خود را نظر به عبادت پیامبر بسیار پائین فکر کردند گفتند ما کجا و پیامبر کجا در حالی که تمام گناهان پیامبر بخشیده
شده است هرکدام شان به کاری تصمیم گرفتند کی از آنها گفت من همیشه تمام شب را نماز می خوانم و هیچ خواب نمی شوم و
دوم شان گفت من تمام عمر خود را روزه میگیرم و دیگر گفت من از زنان کناره گیری می کنم و هیچ ازدواج نمی کنم .رسول اکرم
آمد از تصمیم شان خبر شد گفت آیا شما این تصمیم را گرفتید؟ گفتند بلی اما من از شما بیشتر به عبادت خداوند عالقه دارم ولی
من روزه میگیرم و میخورم و نمای می خوانم و خواب می شوم و ازدواج میکنم این سنت و طریقه من است کس از راه و روش من
اعراض میکند از امت نیست.
در این حدیث خود داری به بهانه گوشه گیری برای عبات از جمله رهبانیتی حساب شده که در دین مسیحیت بود که اسالم آنرا رد
کرده است.
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هدف ازدواج به صحنه زندگی آمدن نسلی پاک و خدمتگزار و جلوگیر از آمیخته شدن نسل و فرزندان ،احترام به زنان و جلوگیری از
آله دست قرار گفتن توسط مردان فاسد و هرزه و رویا رویی با بی بند و باری است که نشانه توحش و بی تمدنی و زمینه ساز بسیاری
از ناهنجاری ها و مشکالت و عداوتها و شیوع انواع بیماریها و نابودی نسل بشری می گردد.
هم چنان رسول اکرم می فرماید هرگاه بنده مسلمان ازدواج نماید نصف ایمانش را تکمیل کرده است و برای تکمیل نصف دیگرش
باید تقوا و خدا ترسی را پیشه خود سازد بنا بر این هم مرد و هم زن از این حق متقابل برخوردار بوده و تازمانیکه مردی با زنی ازدواج
نکند ایمانش کامل نیست و برای تکمیل ایمان عقد ازدواج ضروری است.
توضیح:
زن در انتخاب اختیار دارد:
اسالم بزرگترین خدمتها را نسبت به جنس زن انجام داده خدمت اسالم به زن تنها در ناحیه سلب اختیار داری مطلق پدران نبوده
بطور کلی به او حریت داد ،شخصیت داد ،استقالل فکر و نظر داد ،حقوق طبیعی او را به رسمیت شناخت .اما گامی که اسالم در
طریق حقوق زن برداشت با آنچه دیکران از آنها تقلید میکنند دو تفاوت اساسی دارد:
اول در ناحیه روان شناسی زن و مرد ،اسالم در این زمینه اعجاز کرده است.
تفاوت دوم در این است که اسالم در عین آنکه زنان را به حقوق انسانی شان آشنا کرد و به آنها شخصیت و حریت و استقال داد ،هرگز
آنها به تمرد و عصیان و طغیان و بد بینی نسبت به جنس مرد وادار نکرد .احترام پدران را نزد دختران و احترام شوهران را نزد زنان
از میان نبرد ،اساس خانواده ها را متزلزل نکرده زنان را به شوهر داری و مادری و تربیت فرزندان بد بین نکرده برای مردان مجرد و
شکارچی اجتماع که دنبال شکار مفت می گردند وسیله درست نکرد،زنان را ا از آغوش پاک شوهران و دختران را از دامن پر مهر
پدران و مادران تحویل صاحبان پست دارایی و پول داران نداد،کاری نکرد که از آن سوی اقیانوس ها ناله به آسمان بلند شود که
ای وای کانون مقدس خانواده متالشی شد ،اطمینان پدری از میان رفت،با اینهمه فساد چه کنیم .اسالم آمد به زن عزت و جایگاه
بخشید و صاحب اختیار خود قرار داد.
امروز متاسفانه در میان مسلمانان و خصوصاً در کشور ما افغانستان بعضی رواج های غلط و نادرستی وجود دارد که اسالم کامال همرا
آن مخالف بوده است .همین بیراهه رفتن مسلمانان باعث شده که بسیاری از انواع بدبختی ها در میان جامعه ایجاد شود و از طرف
دیگر سبب مخدوش ساختن فرامین اسالم در میان دیگران شود و باعث شود که دیگران انگشت انتقاد خود را بطرف اسالم نشانه
رفته و نسبت بدبینی اسالم نزد آنان شود این جفایی است که ما مسلمانان در حق خود و در حق اسالم مرتکب شده ایم.
ما درین بحث خود به دو نمونه ازین رواج های نادرست اشاره می کنیم تا شود مسلمانان راه مستقیم و ناب اسالمی را اختیار کنند
تا که سبب نجات شان از این فاجعه ها و بدبختی ها شود.
ازدواج های اجباری
1بد دادن دختران
2-

ازدواج های اجباری:

ازدواج اجباری یکی از عمده ترین مشکالتی است که جامعه ما امروز به آن روبرو است .در بعض موارد به ویژه در اطراف و قریه های
کشور بدون اینکه دختر اطالعی داشته باشد ،به ازدواج داده میشود ،این در حالی است از نگاه شریعت چنین ازدواج ها کام ً
ال غیر
قانونی است.
زن و مرد هم چون دو ارابه به هر دو طرف کاری برابر و موزون هستند اگر یکی بزرگ و دیگری کوچک باشد این توازن بر هم می
زندگی از حرکت باز می ایستد .خداوند متعال می فرماید:
خورد و چرخ
َأ ّ ُ َ َّ َ آ َ ُ َ َ ّ ُ َ ُ ْ َأ ْ َ ُ ّ َ َ َْ
ً
النساء كرها ۖ( .النساء آیه .)19
ا �يا ال ِذني �منوا ل يِل لك �ن ِتثا ِ
ترجمه :اي مومنان حالل نیست بر شما اینکه میراث گیرید زنان را به زور و ایشان نخواهند.
مطلب آیه این است که با هیچ زنی به جبر و زور نکاح کردن حایز نیست و در ازدواج رضامندی زن و مرد یکسان ضروری است تا
حدی که برای پدر نیز اجازه نیست که دختر خود را به زور برخالف رضایت وی به شوهر بدهد .در صحیح بخاری در باب  42حدیث
 69آمده است :کسی دختر خویش را بدون رضایتش به شوهر داد و دختر شکایت خویش را به حضور پیامبر (ص) تقدیم کرد و رسول
اکرم (ص) این ازدواج را فسخ کرد .دخترک نگران و هراسان آمد نزد رسول اکرم از پدرش شکایت میکرد روسل اکرم فرمود پدرت با
تو چه کرده است ،دخترک گفت پدرم برادر زاده ای دارد و بدون آنکه قب ً
ال نظر مرا بخواهد مرا به عقد او در آورده است ،رسول گفت
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حاال که این کار شده تو هم مخالفت نکن و زن پسر عمویت باش ،دختر گفت یا رسول اهلل من پسر عمویم را نمی خواهم ،رسول
اکرم (ص) گفت اگر اورا نمی خواهی اختیار با خودت است برو هر کی را که می خواهی انتخاب کن .دخترک گفت نه من از او راضی
هستم اما چون پدرم بدون آنکه نظر مرا بخواهد این کار کرده عمدا ً آمدم با شما سوال و جواب کنم .تا از شما این جمله را بشنوم و
به همه زنان اعالن کنم ازین پس پدران حق ندارند سر خود هر تصمیمی که بخواهند شوهر دهند.
در جاهلیت عرب پدران خود را اختیار دارد مطلق دختران و خواهران خود می دانستند و برای آنها در انتخاب شوهر اراده و اختیاری
قایل نبودند تصمیم گرفتن حق مطلق پدر یا برادر بود .کار این اختیارداری به آنجا کشیده بود که پدران به خود حق می دادند
دخترانی را که هنوز از مادر تولد نشده اند ،پیش از پیش به عقد مرد دیگری در آورند که هر وقت متولد شد و بزرگ شد آن مرد حق
داشته باشد آن دختر را برای خود ببرد.
در آخرین حجی که پیامبر انجام داد یک روز در حالی که سوار بود و تازیانه در دست داشت مردی راه آن حضرت را گرفت و گفت:
شکایتی دارم گفت بگو ،گفت :در سالهای پیش در دوران جاهلیت من و طارق بن مرقع در یکی از جنگها شرکت کرده بودیم ،طارق
احتیاج به نیزه ای پیدا کرد فریاد بر آورد :کیست که نیزه ای به من برساند و پاداش آن را از من بگیرد؟ من جلو رفتم و گفتم چه
پاداش می دهی گفت قول می دهم اولین دختری که پیدا کنم برای تو بزرگ کنم ،من قبول کردم و نیزه خود را به او دادم .قضیه
گذشت سالها سپری شد اخیرا ً به فکر افتادم و اطالع پیدا کردم او دختر دار شده رفتم وقصه را به یاد او آوردم و دین خود را مطالبه
کردم اما او می خواهد مهر خود را مجددا ً از من بگیرد ،اکنون آمده ام پیش تو ببینم ایا حق با من است یا با او .پیامبر گفت دختر
در چه سنی است؟ آن مرد گفت بزرگ شده موی سفید هم در سرش پیدا شده ،پیامبر گفت اگر از من می پرسی حق نه با توست
نه با طارق ،برو دنبال کارت و دختر بیچاره را به حال خود بگذار.
آن شخص غرق حیرت شد .مدتی به پیامبر خیره شدو نگاه کرد در اندیشه فرو رفته بود که این چه قسم قضاوتی آیا پدر اختیار دار
دختر خود نیست؟ پیامبر (ص) فرمود مطمئن باش به این ترتیب که من گفتم نه تو گنهکار می شود و نه رفیقت طارق.
از اینکه پدر اختیار دار مطلق او نیست و نمی تواند بدون میل و رغبت او ،او را به هرکس که دلش بخواهد شوهر بدهد حرفی نیست.
چنانچه دیدیم پیامبر اکرم صریحاً در جواب دختری که پدرش بدون اطالع و نظر او ،او را شوهر داده بود فرمود :اگر مایل نیستی می
توانی با دیگری ازدواج کنی.
یک مطلب دیگر نیز مسلم و قطعی است که اگر پدران بدون جهت از موافقت با ازدواج دختران خود امتناع کنند ،حق آنها ساقط می
شود و دختران درین صورت به اتفاق همه فقهای اسالم در انتخاب شوهر آزادی مطلق دارند.
راجع به اینکه آیا موافقت پدر شرط است یا نه ،چنانچه که گفتیم میان فقها اختالف است و شاید اکثریت فقها خصوصاً فقهای متأخر
موافقت پدر را شرط نیم دانند ولی عده ای هم آن را شرط می دانند و قانون مدنی ما هم از دسته دوم – که فتوی آنها مطابق احتیاط
است پیروی کرده است.

چهارم حق حیات زن:

حق حیات یکی از عمده ترین حقوق طبیعی انسان می باشد و این حق در تمام منابع مورد استناد تسجیل گردیده است .حق حیات
همیشه و در تمام ادوار تاریخ به شکلی مورد حمایت جامعه بوده و مرتکب قتل آن به شدید ترین مجازات محکوم گردیده است.

مبنای حق حیات :الف آیت:

همه انسانها به حکم اینکه خداوند به آنها حیات مادی و معنوی داده است حق زندگی دارند .نه خود انسان و نه دیگران حق گرفتن
آن را دارد .خدائیکه به انسان حیات داده است به هیچ عنوان از خون انسان نمی گذرد .دالیلی را می توان با استفاده از آیات و روایات
برای حرمت کشتن انسان بیان کرد .چند چیز است که به طور اختصار به یک از آنها اشاره میشود:
َ ْ ُ ْ َ ٰ آ َ َ ْ َ ّ َ ِ َ ْ َ ُ ْ ْ َأ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ ّ َ ٰ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ٰ َ ُ َ َ َ ٰ ُ ّ
كَْ
ش ٍء َق ِدريٌ.
خداوند متعال می فرماید  :فانظر ِإ�ل �ث ِر رح ِت للا كيف ي ِي الرض بعد موتا ۚ ِإ�ن ذلِك لمح ِي الموت ۖ وهو ع ِ
ترجمه :به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند آن کس که زمین مرده را زنده کرد ،زنده کننده
مردگان در قیامت است و او بر همه چیز تواناست.
حیات رحمت است ،رحمت بودن حیات .به این معناست که خداوند با دمیدن روح انسان را مشمول رحمت خود ساخت و هم باید
از آن برخوردار باشند.
وقتی حیات گیاهان و جانداران دیگر رحمت است حیان انسان بطریق اولی رحمت است و هر انسانی حق برخورداری از آن را دارد،
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َ َأ ّ ُ َ ّ َ َ آ َ َ ْ أ ُ ُ
ني � َم ُنوا ل ت�كوا
رمز رابطه حرمت قتل و رحمت بودن حیات در آیه  29سوره نساء بیان شده است .خداوند متعال می فرماید :ي �يا ال ِذ
َأ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َأ ْ ُ ُ
ك ۚ � َّن َّ َ
ك ب ْل َباطِل � َّل �َأ ْن َت ُك َ
ون ِ َت َ
ك َر ِح ً
عََ
للا َك َن ِب ُ ْ
ار ًة َ ْ
ت ٍ
�موال
اض ِمن
يم
ِ ِإ
ك ۚ ول تقتلوا �نف َس ْ ِإ
ك بين ْ ِ
ترجمه :ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد و
خودکشی نکنید خدواند نسبت به شما بسیار مهربان است.
و همچنان نابودی انسان به معنی نابودی تجلی انوار حق است،انسان مظهر تجلی حق است ،آئینه ای است که حضرت باری تعالی
خود را در آن می بیند .بنابرین تیر مرگی که یک فرد کسی را با آن نشانه می رود همه آن آئینه را در هم می شکند .خداوند متعال
ْ َأ ْ ٰ َ َ َ َ ْ َ َ َ ٰ َ ْ َ َ َأ ّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ْ َأ َ
ْ َأ ْ ِ َ َ ّ َ َ َ َ َ ّ َ َ َ ً َ َ ْ َأ ْ َ َ َ ّ َ َأ
اها فك َأ َنا � ْح َيا
ي نف ٍس � ْو ف َسا ٍد ِف الرض فك أنا قتل الناس جِيعا وم �حي
می فرماید(ِ :م �ج ِل ذلِك كتبنا ع ب ِن ِإ�سائِيل �نه م قتل نفسا ِبغ ِ
َ
َ
ُ
ْ
أ
َّ َ
ِيعا ۚ َو َل َق ْد َج َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ّ َ
ريا ِم ْ ُ
اس َج ً
ن ْم َب ْع َد ٰ َذل َِك ِف ال ْر ِض ل ُم ْسف َ
ات ثُ َّم إ� َّن َك ِث ً
ون) (المائده )32
الن
ِ
اءتم رسلنا ِبلب ِين ِ ِ
ترجمه :به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر کردیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است
که گوئی همه انسانها را کشته و کسی که انسانی را از مرگ رهای بخشد چنان است که گوئی همه مردم را زنده کرده و رسوالن ما
با دالیلی روشن به سوی بنی اسرائیل آمدند اما بسیاری از آنها تعدی و اسراف در روی زمین کردند.
پس در تمام آیات قرآن وقتی قتل مورد توبیخ قرار گرفته همه انسان ها چه زن و چه مرد کدام تفاوتی میان آنها وجود ندارد.
ب :حدیث :عن جریر بن عبداهلل (رض) قال قال رسول اهلل (ص) من الیرحم الناس ال یرحمه اهلل ،متفق علیه
ترجمه :از جریر پسر عبداهلل روایت است که پیامبر فرمود کسی که بر مردم رحم نمی کند خداوند باالی او رحم نمی کند.
دلیل منع قتل انسان چه زن باشد چه مرد عبارت از آفریده شدن انسان به صورت حق است ،اگر انسان از بعد هستی شناسی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گیرد ویژگی مهمی دارد که باعث کرامت ذاتی انسان شده و آن آفریده شدن انسان به صورت حق است که در
حدیث نبوی آمده است (ان اهلل خلق آدم علی صورته) آفریده شده است انسان به صورت حق ،به این معنی است که انسان یگانه
موجودی است که اسما و صفات الهی در او متجلی است.

پنجم حق سیاسی زن:

حقوق سیاسی حقی است که در آن دولت وقتی تابعیت آن را به دست آورده میتواند که در کار های آن دولت سهیم گردد.
در دولت اسالمی مبنای اسالم بودن چه مرد باشد چه زن ،هر کدام اینها آئین اسالم را بپذیرند از شهروندان ،ساکنان و منتسبان
آن به شمار می آیند و در نتیجه تابعیت این سرزمین یعنی ملیت اسالمی را پذیرفته و حق دارد که شغل عمومی مناسبی در این
سرزمین داشته باشد.
آیات متعددی از قرآن به این مطلب اشاره می کند از جمله:
َول َ ُه َّن ِمث ُْل الَّذِي َعلَ ْي ِه َّن ب ِال ْ َم ْع ُروفِ (بقره )228
ترجمه :و برای زنان ،همانند وظایقی که بر دوش آنهاست حقوق شایسته ای قرار داده شده است.
در دین مبین اسالم زن از کلیه حقوق فردی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی برخوردار است .پایه تعلیمات اسالم در مورد زن همان
است که در آیت مورد بحث می خوانیم (و لهن مثل الذی )...یعنی زن همان اندازه ای که در اجتماع وظایف سنگینی دارد حقوق قابل
توجهی را نیز دارا است ،اسالم زن را مانند مرد بر خوردار از روح کامل انسانی و اراده و اختیار دانسته و او را در مسیر تکامل که هدف
خلقت است می بیند ،لذا هر دو را در یک صف قرار داده و با خطاب های (یا ایهاالناس) و (یا ایهاالذین آمنو) مخاطب ُساخته است.
َ َ ْ َ َ َ ً ْ َ َ َأ ْ ُأ ْ َ ٰ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ أ َٰ
ول ِئ َك يَ ْد ُخلُونَ
برنامه های تربیتی ،اخالقی و علمی را برای آنها الزم کرده است و با آیاتی مثل (وم عِل ص ِالا ِم ذك ٍر �و �نث وهو مؤ ِم ف�
ْ ََ
الَ ّنة) (غافر  )40کسی که عمل نیک انجام دهد چه مرد باشد چه زن در حالیکه مومن باشند پس آنها داخل جنت میشوند.
و ودعده برخوردار شدن از سعادت کامل به هردو جنس داده می گوید :هر گدام از زن و مرد می توانند به دنبال انجام برنامه های
اسالم ووظایف الهی به تکامل معنوی و مادی برسند و به حیاتی طیب و پاکیزه که سراسر سعادت و نور است گام نهند.
َ ْ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ ْ َأ َ َ َ َ
اء ف َعل ْيَا ۗ – این آزادی را
اسالم زن را مانند مرد به تمام معنی مستقل و آزاد می داند و قرآن با آیاتی مثل :م عِل ص ِالا ف ِلنف ِس ِه ۖ وم �س
برای عموم افراد اعم از زن و مرد بیان میدارد.
از طرفی چون استقالل الزمه اراده و اختیار است لذا اسالم این استقالل را در کلیه حقوق اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی می آورد.
خالصه اینکه زن در اسالم یک رکن اساسی اجتماع به شمار میرود و هرگز نباید با او معامله یک موجود فاقد اراده ،وابسته و نیازمند
به قیم نمود.
احادیث:
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عن ام هانی قال قلت یا رسول اهلل (ص) زعم ابن امی علی بن ابی طالب انه قاتل رجال فالن بن هبیرة فقال رسول اهلل قد اجرنا من
اجرت یا ام هانی .مسل ()2/157
ترجمه :ام هانی خواهر حضر علی گفت در روز فتح مکه یکی از مشرکین را که حضرت علی می خواست او را بکشد پناه دادم در آن
گاه پیامبر فرمودند :ای ام هانی کسی را که تو پناه دادن ما نیز پناه می دهیم .حق پناه دادن عنصر اساسی در حقوق سیاسی شمرده
میشود اثبات حق پناه داده به فردی توسط زن ،این را افاده می کند که وی دارای حقوق سیاسی همچو قیادت و رهبری اجتماعی
را نیز دارا می باشد.
بیعت زنان با رسول اهلل در عقبه دوم و دیگر امور زندگی به این مفهوم است که زنان با بیعت خود تعهد سیاسی را انجام داده اند
و این را پذیرفته اند که از اسالم و پیامبر به هرگونه دفاع می کنند و این محمل به معنی اشتراک در امور سیاسی اتمام می گردد.
در صلح حدیبیه رسول اهلل به مشوره خانم خود (ام سلمه) عمل کرد و از يكي مشکل بزرگ صحابه کرام به گونه اعتراض به امر رسول
اهلل در مورد حالل شدن از احرام را به تعویق می انداختند که با آن روبرو بود ،با موفقیت بیرون آمد معاهده صلح پذیرفته شد و امر
رسول اهلل تطبیق گردید این واقعه دلیل خوبی است که زنان در امور سیاسی میتوانند نقش مثبتی را ادا نمایند و سهم گرفتن در
سیاست حق مسلم آن ها است.
در تفسیر قرطبی نقل شده است که خوله دختر ثعلبه عمر (رض) را در حال که گروه بی شماری همراه او بودند نگه داشت و سخن
را با او به درازا کشاند و او را پند و اندرز داد .از سخنانی که به حضرت عمر گفت این بود :ای عمر! تقوای خدا داشته باش هرکس به
حساب و کتاب قیامت ایمان داشته باشد از عذاب می ترسد .عمر هم چنان ایستاده بود و به سخنش گوش می داد تا اینکه همراهانش
به او گفتند :یا امیر المومنین! آیا به سبب پیرزنی این همه می ایستی؟ عمر گفت :اگر این پیرزن مرا از آغاز روز تا آخر آن نگه دارد
جز برای نماز های فرض هم چنان به سخنانش گوش فرا می دهم .آیا می دانید این پیرزن کیست؟ او خوله دختر ثعلبه است که
خداونداز باالی هفت آسمان صدایش راشنید ،آیا خداوند وقتی سخنان او را گوش مید دهد عمر به سخنان او گوش فرا ندهد!!!
ذکر این داستان برای این است که بیان شود خوله دختر ثعلبه عمربن خطاب را پند و اندرز داد ،در حالیکه خلیفه مسلمانان بود و
گوش دادن و سکوت عمر برای شنیدن سخنان یک پیرزن ،نشان میدهد که زن می تواند درباره مسایل دولت رای خویش را پیش
روی خلیفه بیان نماید و واجباتی را که خلیفه نسبت به مردم بر عهده دارد به او یادآوری نماید.
حق حسن معاشرت بازن:
برخورد نیکو با زن یکی از وجایب سایرین می باشد .زن نیز مستحق است که باید از حسن معاشرت دیگران فیض ببرد و با برخورد
شریف سایرین استقبال گردد .یکی از حقوق مسلم زن عبارت از حسن معاشرت با زن می باشد یعنی زن به عنوان یک انسان دیده
شده و با او مانند مردان برخورد گردد و در اجتماع از جایگاهی که در شان زن است مستحق گردد .البته این حق بیشتر در خانواده
ها قابل مکث است و رعايت این حق هم بیشتر متوجه شوهران زنان می باشد بخاطریکه زن به حسن معاشرت شوهر نسبت به رفتار
سایرین بیشتر ضرورت دارد .حسن معاشرت از یک سو باعث دوام و قوام زندگی مشترک و شیرین شدن آن برای هر یک از زن و
شوهر خواهد شد ،از سوی دیگر موجب شگوفا شدن استعداد های زن مسلمان می شود و عاملی برای پیشرفت او در زندگی می گردد.
َ ْ َ َأ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َأ ْ ُ ُ ْ َأ ْ َ ً َ ُ
اجا لِت ْسك ُنوا
خداوند متعال باربار در قرآن کریم تاکید بر حسن معاشرتبا زن دارد چنانچه می فرماید :و ِم �آي ِت ِه �ن خلق لك ِم �نف ِسك �زو
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً
حة ۚ .روم 21
ِإ�ليا وجعل بينك مودة ور
ترجمه :از عالمه های قدرت خداوند این است که از خود تان همراهی برای شما آفرید تا اینکه آرامش یابید و بین شما و همسران
تان دوستی و مهربانی و رحمت قرار داد .درین آیه خداوند متعال می فرماید که همسران تان را از جنس خود تان به هدف آرامش
شما خلق کرده ام و باید که بین شما دوستی و مهربانی بر قرار باشد که طبعاً دوستی و مهربانی بین همسر و شوهر بدون حسن
معاشرت ممکن نیست.
و همچنان خداوند متعال در سوره مبارکه نساءمی فرمایدَ :و َعاشِ ُرو ُه َّن ب ِال ْ َم ْع ُروفِ (نساء )19
ترجمه :با زنان به روشی پسندیده معاشرت کنید .بدین معناست که با زنها به شایستگی رفتار کنید و هدف از رفتار شایسته همانا
حسن معاشرت با زنان است.
احادیث :عن ابی هریرة قال قال رسول اهلل (ص) اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم  .الترمذی
ترجمه :از ابوهریره روایت است که رسول اهلل فرمود کامل ترین مومنان از روی ایمان کس است که اخالقش بهتر باشد و بهترین شما
آن هایی اند که با زنان شان رویه نیکو دارند.
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همچنین رسول خدا فرموده اند هیچ مردی نباید با همسرش دشمنی کند و او را آزار دهد اگر یکی از اخالق او را نپسندد ممکن
است از اخالق دیگر او راضی باشد.
حسن معاشرت و رفتار خوب این است که :مرد در رفتار با همسرش از بهترین کلمات و پسندیده ترین کردار ها استفاده نماید و به
هیچ وجه با گفتار و رفتار خود او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد و به کرامت و شخصیت و منزلت او بی احترامی ننماید و خشم و
خشونت با او برخورد نکند و در مورد مخارج زندگی او را در حد توان راضی نگه دارد و از بخل پرهیز کند .حسن رفتار و معاشرت
مطلوب هنگامی که مرد دارای چند همسر باشد بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است .در مسایل مادی و معاشرت باید عدالت و دادگری
را مراعات نماید که تک همسری اساس و محور تشکیل یک خانواده است و خداوند متعال مردان را به اکتفا به یک همسر زمانی که
نگران عدم مراعات عدالت باشند دستور داده است.
اما مساوات در محبت و تمایل قلبی چون خارج از اراده و توان انسان است به شرطی که در اخالق و رفتار و عمل به زیان دیگر تمام
نشود مانعی ندارد.
بعضی از مصادیق حسن معاشرت:
حسن خلق
1اکرام و احترام به زن
2محبت و اظهار آن
3پوشانیدن عیوب همسر
4عفو و گذشت
5مدارا کردن
6مشورت و تبادل نظر
7-

فصل پنجم
قـــانــون اسـاسـی

پیرامون هر مواد تبصره
حقوق آنها حمایت شده است که ذیال آنها را تحریر نموده و
در موا ِد متعدد قانون اساسی افغانستان از زنان و
ِ
ِ
مینماییم :
حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که بطو ِر مستقیم یا توسطِ نمایندگان خود آن را ا ِعمال می کنندِ .
ِ
ملت
ماده ی : 4
ِ
تابعیت افغانستان را دارند...
افغانستان عبارت است از تما ِم افرادی که
تبصره :
ِ
حاکمیت ملی به زنان تبعه ی افغانستان اند نیز تعلق دارد .زنان
ذکر کلمه ی ملت در برگیرنده ی زن و مرد است .به این اساس
ِ
حق رأی نماینده انتخاب کنند.
ِعمال
میتوانند برای ا ِ
حاکمیت ملی خودشان بصورتِ مستقیم نقش داشته و یا با استفاده از ِ
حقوق
ماده ی  : 7دولت منشو ِر ملل متحد  ،میثاق های بین المللی ُ ،معاهداتِ بین الدول را که با آن ارتباط دارد و اعالمیه ی جهانی
ِ
بشر را رعایت میکند.
تبصره :
ِ
ِ
مندرج این ماده
مباحث
رعایت
عنوان یک کشو ِر مستقل عضوی جامعه ی جهانی بوده و از نقطه نظ ِر حقوقی مکلف به
افغانستان به
ِ
ِ
ِ
حقوق
مباحث عمده و اساسی اعالمیه ی جهانی
و سائ ِر معاهداتِ میباشد که آنها را پذیرفته و یا بـه انها الحاق شده است .یکی از
ِ
ِ
بین زن و
مکلفیت دولت های عضو در راستای
حقوق زنان حمایت و به
بشر میباشد .در این اعالمیه به صراحت از
ِ
تأمین مساوات ِ
ِ

مرد بطو ِر ذیل تأکید شده است :

میثاق بین المللی (جلوگیری از هرگونه تبعیض در براب ِر زنان)
اساس
حقوق بشر محسوب میگردد .بر
بخش مهمی از
حقوق زنان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصول قبول شده  ،تما ِم امکاناتِ عملی را در جامعه آماده سازند .بر
دولت های عضو مؤظف هستند تا به منظو ِر تساوی زن و مرد در
ِ
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حقوق مساوی بوده و از تما ِم امتیازاتِ
اساس این میثاق زنان برای سهم گیری در امو ِر سیاسی  ،اجتماعی و اقتصادی با مردان دارای
ِ
ِ
حقوق مادی و معنوی در جامعه برخوردار میگردند....
ِ
وجایب مساوی
بین اتبا ِع افغانستان منع میباشد .اتبا ِع افغانستان در براب ِر قانون حقوق و
ِ
ماده ی  : 20هر گونه تبعیض و امتیاز در ِ
دارند.
تبصره :
از متن و محتوای این ماده به صراحت استنباط میشود که هیچ نوع تبعیض بین اتباع که در حقیقت زن و مرد میباشند جائز نمیباشد.
یا بعباره ی دیگر مردان از نقطه نظ ِر تفاوتِ جنسی با زنان امتیاز اضافی و یا برتری نداشته و زنان بنابر تفاوتِ جنسی با مردان کمبود
حقوق خویش محروم نمیباشند .این ماده در حقیقت برخواسته از آیة  13سورة حـجـرات قـرانـکـریم میباشد .در آیة
نداشته و از
ِ
میان زن و مرد چنین تأکید شده است :
مبارک به عد ِم تبعیض
ِ
ِنداهلل اَتقی ُکم .تـرجمه :ای مردمان!هر آیینه ما
کر َم ُکم ع َ
یااَیهاالناس اِنا َخلَقنا ُکم مِن َذ َک ِر و اُنثی َ
وجعلنا ُکم شُ ُعوبأ و َقبائل ل ِ َت َ
عارفو ا َِن ا َ َ
آفریدیم شما را از یک مرد و ازیک زن ،و گردانیدیم شمارانژاد وقبیله ها ،تا باهم شنا سا شوید .به تحقیق گرامی ترین شما نزد اهلل
(ج) پرهیزگار ترین شما ست.
طریق قانون تنظیم میگردد  ،حدود
مصالح عامه که از
بدون آزادی دیگران و
حق طبیعی انسان است .این حق
ِ
ماده ی  : 24آزادی ِ
ِ
ِ
ندارد.
ِ
کرامت انسان از تجاوز مصئون است.
آزادی و
ِ
ِ
کرامت انسانی میباشد.
حافظت آزادی و
دولت مکلف به رعایت و ُم
تبصره :
جنس و یا طبقه ی خاص اختصاص
حق طبیعی انسان دانسته شده است .یعنی این حق فقط به یک
در این ماده بصورتِ عموم آزادی ِ
ِ
حق آزادی فقط در براب ِر آزادای دیگران و
حق آزادی برخوردار میباشندِ .
داده نشده است .در اینصورت زنان نیز انسان بوده و از ِ
عنوان
مصلحت عامه محدود گردیده است .یعنی فقط در براب ِر این دو اصل آزادی اعم از زن و مرد محدود است در غی ِر آن به هیچ
ِ
ِ
مالک آنرا از آن محروم کرد.
حق آزادی حد و مرز قایل شده و
دیگر مانن ِد تفاوت جنسی نمیتوان به ِ
حق انتخاب شدن را دارا میباشند.
حق انتخاب نمودن و ِ
ماده ی  : 33اتبا ِع افغانستان ِ
تبصره :
حقوق سیاسی میباشند .ذکر کلمه ی اتباع در برگیرنده
شامل
حق انتخاب شدن ،
حقوق
ِ
ِ
حق انتخاب نمودن و ِ
مندرج این ماده یعنی ِ
ِ
ِ
زنان کشو ِر ما نیز حق دارند در انتخابات شرکت
ی زن و مرد بوده و برای زنان نیز به رسمیت شناخته شده اند .در پرتو ی ایـن ماده ِ
رسیدن به مقاماتِ
ِ
مهم سیاسی
سرنوشت سیاسی خویش را تعیین نمایند .همچنان آنها میتوانند برای
حق رأی
کرده و با استفاده از ِ
ِ
ِ
مانن ِد ریاست جمهوری  ،عضویت در شورای ملی "پارلمان" شورا های والیتی و سائ ِر پست های انتخابی،کاندید کرده و قدرت به دست
رسیدن زنان به مقاماتِ سیاسی و اجتماعی وجود ندارد.
مطابق این قانون هیچ محدودیت و ممانعت در راستای
آورند.
ِ
ِ
حق تما ِم اتبا ِع افغانستان است که الی تعلیمات ثانوی بطو ِر رایگان بوده و از طرفِ دولت تأمین میگردد.
ماده ی  : 43تعلیم و تربیه ِ
ِ
تأمین تعلیماتِ متوسطِ اجباری  ،برنامه ی مؤثر را وضع
جهت
ساختن معارفِ متوازن
دولت مکلف است تا در تما ِم افغانستان برای عام
ِ
ِ
مناطق مربوطه راه را هموار ساخته و تسهیالتی را فراهم نماید.
زبان مادری در
و تطبیق نماید و برای
ِ
تدریس ِ
ِ
تبصره :
اولین پیا ِم خویش
حقوق اساسی انسانها بوده و حتی مکلفیت محسوب میشود .خداوند علیم و دانا در
آموختن علم یکی از
تعلیم یا
ِ
ِ
ِ
در سوره ی الَـ َعـلَـق برای حضرتِ محمد"ص" او را تـأکید به خواندن کرد .این پیام جنبه ی عمومی داشته و همه ی انسانها اعم
مشمول این پیام اند.
از زن و مرد را مکلف به خواندن و آموختن کرده است .یعنی زنان نیز
ِ
ِ
طلب العلم
حدیث شریف
همچنان حضرتِ محمد "ص" در
ِ
ِ
آموختن علم را برای مرد و زن فرض دانسته و چنین تـأکید کرده اسـت ُ :
فریضة علی ُک ِل ُمسل ِم و مسلم ُة.
ترجمه  :طلب علم برای مرد و زن فرض است.
با توجه به پیام های فوق الذکر و موضوعاتِ
ماده،زنان کشو ِر ما حق دارند،به تعلیم و تربیه مبادرت ورزیده و با استفاده از
مندرج این
ِ
ِ
حق خویش ظرفیت های علمی خویش را توسعه بدهند.
ِ
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بردن بیسوادی در
آموزش کوچی ها و از بین
شدن
آموزش زنان  ،بهتر
ماده ی  : 44دولت مکلف است تا برای توازن و توسعه ی
ِ
ِ
ِ
ِ
کشور برنامه های مؤث ِر را وضع و تطبیق نماید.
تبصره :
بردن
بین
ِ
در این ماده نیز به مکلفیت دولت در راستای توسعه ی آموزش برای زنان و همچنان وضع برنامه های مؤثر به منظور از ِ
عوامل
ساختن تسهیالت در مکاتب  ،باید برای زنانیکه بنابر
بیسوادی تأکید شده است .منظور اینست که دولت برعالوه ی فراهم
ِ
ِ
نعمت سواد محروم شده اند و در ِ
ِ
سن معین نتوانسته اند به تعلیم و تربیه بپردازند،برنامه های سواد آموزی را مساعد
مختلف از
وقت و ِ
حق آموزش و پرورش دارند.
بسازد .یعنی زنانی بزرگ سال نیز ِ
وسایل تداوی و سهولت های صحی را مطابق با احکا ِم قانون
ماده ی  : 52دولت برای تما ِم اتبا ِع افغانستان بخاط ِر جلوگیری از امراض
ِ
تأمین مینماید.
تبصره :
سایل صحی بهرمند شده اند .در پرتوی این ماده ادراتِ
حق برخوردای از سهولت هاو و
ِ
در این ماده نیز با ذکر کلمه ی اتباع زنان از ِ
ِ
صحی باالخص وزارتِ
صحت عامه مکلف است که برای تداوی و معالجه ی زنان که اکثرأ به مشکالتِ والدی و نسائی مواجه بوده و
امراض زیاد مبتال اند سهولت ها و یا مراک ِز معالجه را ایجاد نماید.
در نتیجه ی فقر و فعالیت های شاقه به
ِ
مطابق با احکا ِم قانون کمک
زنان بی سرپرست و یتیمان
ماده ی  : 53دولت
ِ
ِ
حقوق متقاعدین را تضمین نموده و برای کهن ساالن ِ ،
های الزم را فراهم میسازد.
تبصره :
زنان بی سرپرست و یتیمان
در این ماده به یکی از مکلفیت و مسؤلیت های عمده ی دولت در ِرابطه به تهیه ی کمک های الزم به ِ
ِ
اکثریت آنها در
زنان افغان بطو ِر گسترده صدمه دیده و
تأکید شده است .طوریکه به همگان هویدا است،در طول جنگ های متداوم ِ
ِ
فرزندان خویش بی سرپرست شده و از هر نقطه به مشکالت مواجه اند .دولت در این ماده مکلف
دادن شوهران و
دست
نتیجه ی از
ِ
ِ
شده است که برای آنها سرپناه و زمینه ی کار و مشاغل را مساعد سازد .به یقین ایجا ِد اشتغال در عرصه های مختلف مشکالت و
بعنوان اعضای فعال و مؤث ِر در جامعه مطرح میسازد.
کمبودی های زنان را کاهش داده و آنها را
ِ
ِ
ِ
ِ
سالمت جسمی
تأمین
حمایت دولت قرار دارد .دولــت برای
تحت
بخش اساسی جامعه را تشکیل میدهد و
ماده ی  : 54خانواده
ِ
ِ
بردن رسو ِم مغای ِر احکا ِم اسالمی تدابی ِر الزم را انتخاذ مینماید.
و روحی خانواده ها بالخصوص مادر و طفل  ،پرورش اطفال و از بین
ِ
تبصره :
ِ
ِ
حمایت دولت قرار دارند .دولت مکلف شده است
تحت
مطابق این ماده تما ِم آنها
فرزندان آنها بوده و
خانواده متشکل از زن  ،مرد و
ِ
ِ
ِ
ِ
پرورش اطفال تدابی ِر الزم را اختیار کرده و عرف و عاداتِ مغای ِر احکا ِم اسالمی را از
سالمت جسمی و روحی مادران و
جهت
که در
ِ
فرزندان آنها ِ
ِ
ِ
تحت فشار
موجودیت عرف و عاداتِ ناپسند،زنان و
اکثریت خانواده ها بنابر
بین ببرد .طوریکه همه ی ما شاهد هستیم،در
ِ
ِ
سالمت جسمی و روحی به مشکالت مواجه اند .باور به برتری های جنسی سبب شده است که در بعضی
قرار داشته و از نقطه نظ ِر
حق دسترسی به داکتر و معالجه محروم شوند .هرگاه زن که در حقیقت مادر و زیربنای خانواده است،در
از خانواده ها زنان حتی از ِ
حقوق خویش محروم شود،محرومیت های او در تربیه ی فرزندان تأثی ِر مستقیم کرده  ،سبب تقدیم افرا ِد
نتیجه ی رسو ِم ناپسند از
ِ
ِ
سالمت
پیروان دین اسالم و اتبا ِع افغانستان باید در
بعنوان
ناسالم به جامعه گردیده و بالخره جامعه را ناسالم و بیمار میسازد .ما
ِ
ِ
جسمی و روحی زنان و اطفال تالش کرده و بسوی جامعه ی سالم و مترقی و آسوده گام برداریم.
ِ
قوانین عادی
پیرامون آنها توضیح ارائه گردید .چون
قانون اساسی افغانستان طرح شده و تا اندازه ی
حقوق زنان در
مباحث فوق
در
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وجایب اتباع را تنظیم میکنند،در ذیل به ترتیب موا ِد مربوط به
حقوق و
قانون اساسی قرار داشته و در مطابقت به آن
تحت
که در
ِ
ِ
ِ
قوانین عادی را تذکر داده و در زمینه تبصره صورت میگیرد.
حقوق زنان در
ِ
ِ

قانون مدنی افغانستان

حقوق خصوصی آنها را در بخش های مختلف تنظـیـم
وجایب اتبا ِع یک کشور را در براب ِر یکدیگر تنظیم کرده و
قانون مدنی حقوق و
ِ
ِ
ِ
مباحث میراث  ،ازدواج  ،طالق  ،نفقه  ،مسکن  ،رضاعت  ،مالکیت ...به
حقوق زنان در
قانون مدنی افغانستان
و تعیین مینماید .در
ِ
ِ
تفصیل تبیین گردیده اند .ذیأل در هر زمینه موا ِد مربوط تحریر شده و در باره ی آن تبصره صورت میگیرد.
شخصیت انسان با والدتِ
ِ
کامل وی به شرطِ زنده بودن آغاز و با وفات انجام مـیـآبـد.
ماده ی : 36
ِ
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تبصره :
ِ
محض
شخصیت انسان را فقط منحصر به زنده متولـد شدن نموده است نه به جنسیت .یعنی انسان اعم از زن و مرد به
در این ماده
ِ
صاحب شخصیت شده و همزمان حقوق و امتیازات برای او مرتب میشود .از محتوای این ماده به صورتِ واضح استنباط میشود
تولد
ِ
ِ
شخصیت آنها تأثیر نداشته و هر دو یکسان و مساوی و دارای یک سرشت تلقی شده انـد
میان زن و مرد در
که تفاوت های جنسی
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلیت
صحت عقل در اجرای معامالت،دارای
حالت
شخص رشید در
مکمل شمسی میباشد.
سال
سن رشد هیجده ِ
ِ
ِ
ماده ی ِ : 39
حقوق کامل شناخته میشود.
ِ
تبصره :
سن قانونی را تکمیل کرده
ذک ِر کلمه ی
شخص رشید در این ماده بصورتِ عموم بوده و در بر گیرنده ی زن و مر ِد رشید "شخصیکه ِ
ِ
صحت عقل میتواند معالمات انجام را دهد .یعنی زنان نیز مشابه  ،به مردان در صورتِ
ِ
ِ
تکمیل سن هیجده
حالت
است" میباشد که در
ِ
ِ
ِ
شامل تمام فعالیت ها اعم از تجارتی و مدنی میگردد.
صحت عقل میتوانند،معامالت را انجام دهند .ذک ِر معامالت
حالت
سالگی و در
ِ
مانع برای زنان در اجرایِ معامالت وجود ندارد .البته
بطور مثال  :میتوانند تجارت کرده و خرید و فروش کنند.
ِ
مطابق این ماده هیچ ِ
منظور از معامالتِ مشروع و قانونی اند.
طالب
منع تجاوز در صورت وقو ِع ضرر
ماده ی  : 45شخصیکه
ِ
ِ
حقوق شخصی او مور ِد تجاوز قرار میگیرد  ،میتواند عالوه بر مطالبه ی ِ
جبران خساره گردد.
ِ
تبصره :
در اینجا نیز ذک ِر کلمه ی شخص بصورتِ عام استعمال شده است .در اینصورت زنان نیز حق دارند در صورتِ که مور ِد تجاوز قرار
ِ
حقوق
مانع تجاوز به
جبران خساره به ارگانهای عدلی و قضائی مراجعه کنند .این ماده به
دفع ضرر و
ِ
ِ
صراحت ِ
میگیرند ،به منظو ِر ِ
حق مراجعه و دسترسی به ارگانهای عدلی و قضائی برای هر دو را در نظر گرفته است.
اشخاص اعم از زن و مرد شده و ِ
ماده ی : 51
اقامتگاه جاییست که شخص عادتأ در آن سکونت دارد،خواه این سکونت دایم باشد یا مؤقت.
.1
شخص میتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
.2
تبصره :
داشتن اقامتگاه برای زن و مرد قبول شده است .یعنی زنان نیز میتوانند بصورتِ مستقل
حق
در این ماده نیز با ذک ِر کلمه ی شخص ِ
ِ
اقامتگاه داشته و در آن سکونت کند.
ِ
پیرامون آنها تبصره صورت میگیرد :
مباحث مربوطِ به ازدواج و آثا ِر آن موا ِد از قانونی مدنی تحریر شده و
حقوق زنان در
ذیـأل از
ِ
ِ
تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجباتِ طرفین را به
ماده ی  : 60ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقص ِد
ِ
وجود میآورد.
تبصره :
ِ
ِ
ِ
صاحب حق و
اساس عق ِد متذکره زنا ِن نیز
موجب انعقا ِد عق ِد ازدواج برای طرفین "زن ومرد" حقوق و وجایب ایجاد میشود .یعنی به
به
ِ
مردان ذیحق نیستند،بلکه مکلفیت آنها در براب ِر
رعایت آنها میباشد .در عق ِد ازدواج فقط
جانب مقابل "مرد" مکلف به
امتیاز شده و
ِ
ِ
زنان نسبت به حقوق شان بیشتر است.
ماده ی  : 64نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است  ،هریک از طرفین میتوانند از آن منصرف شود.
تبصره :
ِ
صالحیت انصراف از نامزدی بصورتِ صریح به طرفین که عبارت از زن و مرد اند به رسمیت شناخته
حق انتخاب همسر و
در این ماده ِ
ِ
بدون جبر و اکراه انتخاب کرده و در صورتِ
شریک زندگی را بصورتِ آزادانه  ،با رضایت و
شده است .زنان حق دارند که همسر یا
ِ
بدون رضایت با یک مرد نامزد شده و ازدواج کند .این ماده در براب ِر
عامل زن را مجبور نمیکند که
لزوم دید از آن منصرف شوند .هیچ
ِ
ِ
قانون
بخش ذیربط که استفاده از
ازدواج اجباری قرار داشته و آنرا نفی میکند .در این زمینه به منظو ِر جلوگیری از تکرا ِر مباحث در
ِ
ِ
منع خشونت علیه زنان است،به تفصیل معلومات ارائه میگردد.
ِ
مثل الزم میگردد.
ماده ی  : 69در عق ِد ازدواج بدل  ،زن ِ
زن دیگر قرار نگرفته و برای هریک از زوجه ها مهر ِ
بدل ِ
تبصره :
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وابستگان آنها
ازدواج بدل اینست که یک زن و یک مرد از یک فامیل با یک زن و یک مرد از فامیل دیگر ازدواج کرده و
منظور از
ِ
ِ
ِ
منفعت خویش تلقی
حق زن ندانسته و امتیاز یا
از همدیگر مهر نمیگیرند .در افغانستان اکثرأ مردان فامیل باالخص پدران مهر را ِ
ِ
حق مهر که تضمین و سرمایه ی
میکنند .از همین سبب
صالحیت استعمال و تصرفِ آنرا یک ام ِر معمول تلقی کرده و زنان را از ِ
حق مه ِر زنان مور ِد حمایت قرار گرفته است که حتی در صورتِ
ازدواج بدل
است برای حمایت از زنان  ،محروم میکنند .در این ماده ِ
ِ
ِ
حق مهر در ازدواج های بدل،در افغانستان
زن یا هر دو زوجه ها مهر در نظر گفته شود .برعالوه ی
محرومیت زنان از ِ
باید برای هر دو ِ
ِ
موجودیت
مناطق دور از شهر ها در نتیجه ی عد ِم آگاهی مردم از احکا ِم شرعی و دساتی ِر قانونی و همچنان
باالخص در والیات و
ِ
پول
حق مهر محروم شده و
مردان فامیل باالخص پدر و یا برادران به نا ِم مهر یا طویانه یکمقدار ِ
روحیه ی مرد ساالری  ،زنان از ِ
ِ
مطابق احکا ِم شرعی و دساتی ِر قانونی مهر
نقد،اجناس،اموال و مواشی را از داماد یا فامیل او اخذ کرده و تصاحب میکنند .درحالیکه
ِ
ِ
حمایت آنها محسوب میشود.
حق مسلم و قطعی برای زنان و وسیله ی
ِ
ِ
صحت عق ِد نکاح و نفا ِذ آن شرایطِ آتی الزم میباشد :
ماده ی  : 77برای
انجا ِم ایجاب و قبول صحیح توسطِ عاقدین ،اولیاء یا وکالی شان.
.1
حضو ِر دو نفر شاه ِد با اهلیت.
.2
ِ
ِ
حرمت دائمی و یا مؤقت بین ناکح و منکوحه.
موجودیت
عد ِم
.3
تبصره :
قبول صحیح توسطِ عاقدین اینست که ،عاقدین "زن و مرد" باید رضایت داشته
در فقره ی اول این ماده منظور از انجا ِم ایجاب و
ِ
تحمیل جبر و اکراه ایجاب و قبول نمایند .این شرط نیز به صراحت ازدواج های اجباری را غیر قانونی میداند .یعنی هرگاه
بدون
و
ِ
ِ
مطابق این ماده هیچ شخص
عاقدین ایجاب و قبول صحیح نداشته باشند،ازدواج منعقد نشده و آثا ِر قانونی نیز بر آن مرتب نمیگردد.
ِ
ِ
خاص وضع کرده و
صالحیت اولیاء نیز قوانین محدودیت های
حق ندارد ازواج را به طرفین باالخص زن تحمیل نماید .در رابطه به
ِ
تصامیم که اولیاء اتخاذ کرده اند امتناع نمایند.
پذیرفتن
حقوق زیاد قائل شده است که میتوانند از
حتی برای زنان
ِ
ِ
ِ
نکاح صحیح و نافذ نفقه بر زوج الزم میگردد.......
ماده ی  : 117با عق ِد ِ
تبصره :
ِ
شریـعـت اسالمی بـوده و نـفقه
توان زوج .این ماده بـرگـرفـته از
نفقه مشتمل است بر طعام  ،لباس  ،مسکن و تداوی متناسب به ِ
قبال تهیه و
را یکی از حقوق و امتیازاتِ زن دانسته است .یـعنی مـرد یا زوج مکلف به تـأمین نفقه بوده و زن به هیچ عنوان در
ِ
تـأمین نفقه مکلفیت ندارد .این یکی از بهترین امتیازاتِ است که در مطابقت به احکا ِم شرعی و موا ِد قوانین برای زن در نظر گرفته
ِ
قبال تهیه ی نفقه ی خودش مسؤلیت نداشته و مجبور به اجرای فعالیت های
شده است .در پرت ِوی این حق،زن به هیچ عنوان در ِ
ِ
ِ
مجبوریت
مسؤلیت تما ِم فعالیت ها بعهده ی مرد است .الزم بتذکر است که در کشو ِر ما اکثرأ مکلفیت یا
اقتصادی نمیباشد .بلکه با ِر
ِعمال قدرتِ مرد نسبت به زن و یا وابستگی زن نسبت به مرد
تأمین نفقه را برخالفِ مفهو ِم اصلی
مرد در راستای
آن،عامل برای ا ِ
ِ
ِ
قبول مشکالت نفقه تهیه میکند،پس نسبت به
اساس رسوم و عادات مردم به این باور اند که چون مرد با
تعبیر مینمایند .یعنی به
ِ
ِ
ِ
داشتن حق به هیچ عنوان
حق نفقه است.
سرنوشت او امتیاز و صالحیت دارد .این برداشت کامأل بر
زن و حتی
عکس مفهو ِم اصلی ِ
ِ
ِ
ِ
تأمین نفقه وابسته به مرد
محدودیت آزادی نمیگردد .زنان را نباید در نتیجه ی عد ِم ملکف بودن به
سبب
وابستگی به بار نیآورده و یا
ِ
ِ
ِ
پرداخت نفقه محکمه او را مکلف
تصور کرد .بلکه مردان را باید مجبور و مکلف به تأمین نفقه دانست .حتی در صورتِ امتنا ِع زوج از
قانون مدنی افغانستان چنین تصریح نموده است :
به این امر مینماید .در این زمینه
ِ
ماده ی  : 119هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد یا تقصی ِر وی در آن ثابت گردد،محکمه با صالحیت زوج را به ادای نفقه مکلف
میگرداند.
ِ
تأمین نفقه به اندازه ی مهم و جدی است که حتی در صورتِ محکوم شدن به حبس نیز از ذمه ی او ساقط نمیگردد.
مکلفیت مرد در
ِ
قانون مدنی به طور ذیل تسجیل شده است :
این موضوع نیز در
ِ
توان ادای آنرا نداشته باشد،از ذمه ی وی ساقط نمیگردد.
ماده ی  : 120نفقه ی زوجه به اث ِر
حبس زوج  ،گرچه ِ
ِ
قانون مدنی افغانستان تنظیم شده انـد.
حق نفقه ی زن و شرایطِ آن بصورتِ مفصل در
نــوت ِ :
ِ

بـیـن زن و مـرد"
"جـدای
تـفــریـق
ِ
ِ
-

ِ
مطرح بحث اند :
مـباحـث ذیل حایز اهمیت و
بین زن و مرد یا زوج و زوجه
ختم رابطه ی زوجیت ِ
ِ
¬در رابطه به ِ
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طـالق
.1
تـفـریـق
.2
ُخــلـع
.3
حقوق زن در احکا ِم شرعی و دساتی ِر قانونی صورت میگیرد،از مـباحـث فـوق بـا
پیرامون
چون در این برنامه ی درسی بیشتر تأکید
ِ
ِ
قانون مـدنی افغـانستان تفریق و خلع را طرح نموده و د رابطه به آنها تبصره مینماییم.
اسـتـناد بـه
ِ
دادن مال .و در اصـطالح خلع عبارت است
بخشیدن َمه ِر خود یا با
گرفتن زن از شوهر با
ُخــلع  :خـلـع در لغت به معنی طالق
ِ
ِ
ِ
قانون مدنی بصورتِ مفصل تسجیل شده است.
مال که زن به شوهر میپردازد .خلع و شرایطِ آن در موا ِد
بدل ِ
انحالل ازدواج در ِ
ِ
ِ
مال که زوجه به زوج میدهد.
بدل ِ
ماده ی  : 156خـلع عبارت است از انحالل رابطه ی زوجیت در ِ
حقوق زن تلقی میگردد .بطو ِر مثال زن تصمیم به جدایی از
انحالل رابطه ی زوجیت بوده و از جمله ی
تبصره  :خلع یکی از موار ِد
ِ
ِ
ِ
حق مهر از او جدا میشود .در این زمینه باید به موا ِد قانونی مدنی افغانستان
شوهر اتخاذ کرده و با
پرداخت پول به شوهر یا انصراف از ِ
مراجعه شود.
بین زن و
تـفـریـق  :تـفریق در لغت به معنی جداکردن  ،پراکنده کردن و جدایی است .و در
اصطالح حقوقی عبارت از جدایی ِ
ِ
ِ
ِ
حالت ذیل صورت میگیرد.
شریعت اسالمی تفریق در چهار
قانون مدنی افغانستان با استناد به
ختم رابطه ی زوجیت است .در
ِ
شوهر یا ِ
سبب عیب
تفریق به
.1
ِ
سبب ضرر
تفریق به
.2
ِ
سبب عد ِم انفاق
تفریق به
.3
ِ
سبب غـیابـت
تفریق به
.4
ِ
ِ
قانون تحریر کرده و تبصره مینماییم :
مباحث فوق الذکر را با ذک ِر موا ِد
هر یک از
ِ

•

سبب عـیـب
تفریق به
ِ

•

سـبب ضرر
تـفـریـق به
ِ

صحت وی غی ِر ممکن یا مدتِ
ِ
ِ
مرض باشد که اعاده ی
وقـت میتواند مطالبه ی تفریق نماید که  ،زوج مبتال به
ماده ی  : 176زوجه
ِ
بدون ضرر کلی متعذر باشد.
زوج
ِ
طوالنی برای معالجه ی او الزم باشد .به نحوی که معاشرت با ِ
تـبصـره :
ِ
مسؤلیت زیاد دارد .شرطِ ادای مکلفیت ها صحتمندی یا سالمتی جسمی و روحی مرد
قبال زن یا زوجه مکلفیت و
مرد یا زوج در ِ
مرض مبتال باشد که معالجه ی آن غی ِر ممکن یا مدتِ طوالنی را در بر بیگیرد،در این صورت ضرر به زن متصور
است .هرگاه مرد به
ِ
تـأمیـن نفقه را نداشته و قادر به
توان
بوده و میتواند از
ِ
مراجع ذیصالح مانند محاکم تقاضای تفریق نماید .بطو ِر مثـال مر ِد مریض ِ
ِ
سبب اختالف بین زن و مرد میشود،بیماریی عد ِم
مروج که
امراض عمده و
زن را متضرر میسازد .یکی از
ِ
ِ
معاشرت جنسی نبوده و ِ
ِ
قانون مدنی
مانع تولی ِد نسل میگردد .در ایـن حالت
سبب متضرر
توانایی جنسی مرد بوده از یکطرف
ِ
ِ
ِ
شدن زن شده و از طرفِ دیگر ِ
ِ
شریعیت اسالمی برای زن حق داده است کـه  ،تقاضای تفریق نماید.
افغانستان در پرتویِ
ِ
قانون مدنی مراجعه شود"
"جهت آگاهی بیشتر در این زمینه باید به موا ِد  176الـی 182
ِ
بین زوجین غی ِر ممکن
ماده ی  : 183هـرگاه زوجـه از معاشرت با زوج ضرری را ادعا کند که دوا ِم معاشرت را در چنین حالت ِ
گرداند،میتواند از محکمه مطالبه ی تفریق نماید.
تبصـره :
شامل اضـرا ِر
ِعمال خشونت از طرفِ مرد نسبت به زن بوده و
ضر ِر
بین زوجین "زن و مرد" و ا ِ
ِ
مندرج این ماده برخواسته از اختالفات ِ
ِ
مادی و معنوی میگردد .هرگاه زن در نیتجه ی اختالف،توسطِ شوهر لت و کوب یا توهین و تحقیر  ،گـردد حق دارد که از محکمه
جوامع بشری باالخـص در کشو ِر مـا بطو ِر گسترده وجود داشته و متأسفانه
میان زن و شوهر در تما ِم
تقاضایِ تفریق نماید .اختالف
ِ
ِ
میزان
ِعمال خشونت مرد نسبت به زن میگردد .گرافِ لت و کوب،تهدید و تحقی ِر زنان از طرفِ مردان در حالـت صعود بوده و
ِ
سبب ا ِ
ِ
حق
تقاضای تفریق توسطِ زنان در ِ
حال افزایش است .آنچه را در مطابقت به برنامه ی درسی با استفاده از این ماده قابل میدانیم ِ ،
ِ
خشونت علیه زنان به
منع
بخش استفاده از
تقاضای تفریق توسطِ زنان در صورتِ مور ِد ضرر واقع شدن است .در این باره در
ِ
ِ
قانون ِ
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تفصیل تبصره صورت خواهد گرفت.

•

عدم انفاق
سبب
تـفریق به
ِ
ِ

•

سبب غیابت
تفریق به
ِ

ِ
مالک دارای نبوده و عج ِز وی از ادای نفقه نیز ثابت شده
ماده ی  : 191هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد،درحالیکه ظاهرأ
نتواند،زوجه میتواند مطالبه ی تفریق نماید.
ماده ی  : 192هرگاه زوج عج ِز خود را از ادای نفقه ثابت نماید،محکمه مدتِ مناسبی را که از سه ماه تجاوز نکند،به وی مهلت میدهد.
بین زوجین حکم مینماید.
در صورتیکه باز هم از ادای نفقه قادر نشود،محکمه به تفریق ِ
تـبصره :
ِ
حق نفقه ی زنان معلومات ارائه گردید .و در مطابقت به این دو موا ِد فوق الذکر تصریح
در
مباحث قبلی بصورتِ مفصل در باره ی ِ
تأمین نفقه توسطِ مرد به زن حق میدهد که مطالبه ی تفریق نمِاید .یعنی اگر شوهر برایش نان  ،لباس  ،مسکن
شده است که عد ِم
ِ
تـأمین حق نفقه
تهیه نکرده و مصارف معالجه اش را نپردازد  ،حق دارد که از جدا شود .یعنی زن مجبور نیست که در صورتِ عد ِم
ِ
صاحب اراده بوده و آزاد از هر نوع مجبوریت است .مر ِد هیچ حق ندارد که
اش به رابطه ی زوجیت ادامه بدهد .در این زمینه کامأل
ِ
ِ
مسؤلیت خویش زن را مجبور به تداو ِم رابطه ی زوجیت نماید.
رفع
کار نکرده و
ِ
بدون ِ
ِ
غیابت وی متضرر
بدون عذ ِر معقول غایب گردد،در صورتیکه زوجه از
ماده ی  : 194هرگاه زوج مدتِ سه سال یا زیاده از آن
ِ
ِ
مالک دارای بوده و زوجه از آن نفقه خود را تـأمین کرده بتواند.
شود،میتواند از محکمه مطالبه ی تفریق نماید .گرچه زوج
تبصره :
زن مجبور نیست،به
اگر به موضوعاتِ فوق الذکر توجه صورت گیرد،در این ماده نیز به صورتِ واضح به ِ
حق زن تأکیـد شده است .یعنی ِ
منظو ِر حفظ و تداو ِم رابطه ی زوجیت ،از حقوق و حتی خواهشاتِ خویش منصرف شده یا تمایالت و نیازمندی های خویش را قربان
ِ
قانون گزار در صورتِ
غیابت شوهر برای زن حق داده است که فقط سه سال منتظر بماند .اگر از شوهر هیچ نوع اطالع و خبر
نماید.
ِ
ِ
غیابت شوهر فقط از نقطه نظ ِر مادی و یا مالی در نظر
پیدا نشد،میتواند به محکمه مراجعه و تقاضای تفریق نماید .در این قانون
ِ
مالک دارای و سرمایه بوده و زن بتواند از آن نیازمندی های خویش را رفع نماید،توانایی مالی او
گرفته نشده است .یعنی اگر زوج
ِ
مباحث فوق الذکر جبری نیست .یعنی برای زن اختیار
تفریق زن نمیگردد .الزم بتذکر است که تقاضای تفریق در
حق تقاضای
ِ
مانع ِ
ِ
داده شده است .بطو ِر مثال میتواند با شوه ِر معیوب و فقی ِر خویش به زندگی ادامه داده و یا برای هر مدتِ که خواست متنظ ِر شوه ِر
غایب خویش بماند.
ِ
ِ
جهت آگاهی و معلوماتِ بیشتر
قانون مدنی افغانستان تذکر بعمل آمد .شما میتوانید
حقوق زن در
پیرامون
بصورتِ فشرده و مختصر
ِ
ِ
ِ
میزان آگاهی ویش بیفزاید.
بصورت مفصل و با جزئیات این قانون را مطالعه نموده و به
ِ

مـنـع خــشـونــت عـلـیـه زن
قــانــون
ِ
ِ

آنچه که مسلم است،در افغانستان حقوق و امتیازاتِ شرعی و قانونی زنان در عرصه های مختلف نقض شده و حتی نسبت به آنها به
ِ
موجودیت عرف و عادات ناپسند و باور های نا آگاهانه زنان را از سائ ِر امتیازات محروم ساخته
وسیع خشونت صورت میگیرد.
پیمانه ی
ِ
تـأمیتن حتقوق و امتـیازاتِ
ِ
وضعیت بحرانی زنان،و به منظو ِر
و حتی از صحنه ی حیاتِ اجتماعی به حاشیه رانده است .با توجه به
ِ
قانون منع خشونت علیه زن را تدوین و با
قانون اساسی
آنها،دولت افغانستان در روشنایی احکا ِم بیست و چهارم و پنجاه و چهارم
ِ
ِ
ِ
ِ
مندرج این قانون به ترتیب ذکر شده و
مباحث
کنندگان آنها مجازات را در نظر گرفته است .ذیأل
اعمال
تعریف انوا ِع خشونت،برای
ِ
ِ
ِ
پیرامون آنها تبصره صورت میگیرد.
ِ
ماده ی دوم  :اهدافِ این عبارتند از :
حقوق شرعی و قانونی و حفظِ
ِ
کرامت انسانی زن.
تأمین
•
ِ
ِ
حفظِ
ِ
مسبب خشونت علیه زن.
مقدس اسالم
دین
•
ِ
ِ
سالمت خانواده و مبارزه علیه رسوم  ،عرف و عاداتِ مغای ِر احکا ِم ِ
ِ
"زن متضرر" یا معروض به خشونت.
•
حمایت مجنی علیهای خشونت ِ
جلوگیری از خشونت علیه زن.
•
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آموزش عامه در مور ِد خشونت علیه زن.
تأمین آگاهی و
•
ِ
ِ
ِ
خشونت علیه زن.
مرتکب جر ِم
تعقیب عدلی
•
ِ
ِ
در ماده ی سوم این قانون اصطالحاتِ متعدد تعریف شده اند .بعضی از آنها که بیشتر به این برنامه ی درس ارتباط دارند ذیال تحریر
میگردند :
روان زن میگردد.
مندرج ماده ی پنجم این قانون است.که
اعمال
•
ِ
خشونت  :ارتکابِ
ِ
موجب صدمه به شخصیت ،جسم  ،مال یا ِ
ِ
بدل دیت یا صلح به ارتباطِ قتل  ،تجاو ِز جنسی یا سائ ِر احول به پیروی از رسوم ،
بـد دادن  :به شوهر
•
دادن زن است در ِ
ِ
ِ
عادات ناپسند.
عرف و
ِ
شخصیت زن گردد.
موجب اهانت"کوچک ساختن"
استعمال الفاظِ است که
تحقیر  :ارتکابِ اعمال و حرکات یا
•
ِ
ِ
ترس زن گردد.
استعمال الفاظِ است که
تخویف  :ارتکابِ اعمال و حرکات یا
•
ِ
ِ
موجب ایجاد رعب و ِ
زن با محارم شرعی میباشد.
•
انزوای اجباری  :ممانعت از دید و باز دید ِ
محل سکونت،اداره ی دولتی یا غی ِر دولتی،مؤسسات،محالتِ عامه،وسایطِ
ماده ی چهارم  :خشونت جرم بوده هیچ کسی حق ندارد در
ِ
مطابق احکام این قانون مجازات میگردد.
نقلیه یا سائ ِر محالت مرتکب آن گردد .در صورتِ ارتکاب
ِ
قانون تحریر
چون موضوعاتِ فوق الذکر واضح و صریح بوده و ایجابِ تبصره را نمینمایند،موار ِد متعدد از خشونت ذیأل در مطابقت به
ِ
میگردند :
اعمال ذیل علیه زن خشونت شناخته میشود :
ماده ی پنجم  :ارتکابِ
ِ
تجاو ِز جنسی
•
مجبور نمودن به فحشا
•
ِ
ِ
ضبط و ِ
شخصیت آن صدمه بزند
هویت مجنی علیها و نش ِر ان به نحوی که به
ثبت
•
استعمال موا ِد کیمیاوی ،زهری و یا سائ ِر موا ِد ضررناک
آتش زدن یا
•
ِ
استعمال موا ِد زهری یا سائ ِر موا ِد ضررناک
مجبور نمودن به خودسوزی  ،خود کشی و یا
•
ِ
مجروح یا معلول نمودن
•
لت و کوب
•
خرید و فروش به منظور یا بهانه ی ازدواج
•
بد دادن
•
نکاح اجباری
•
ِ
حق انتخابِ زوج
•
حق ازدواج و یا ِ
ممانعت از ِ
سن قانونی
نکاح قبل از
•
ِ
اکمال ِ
ِ
دشنام  ،تحقیر و تخویف
•
آزار و اذیت
•
انزوای اجباری
•
اجبا ِر زن به اعتیار به موا ِد مخدر
•
منع تصر در ارث
•
ِ
منع تصرفِ
اموال شخصی
•
ِ
حق تعلیم،تحصیل،کار و دسترسی به خدماتِ صحی
•
ممانعت از ِ
کا ِر اجباری
•
ِ
قانون مدنی
مندرج ماده ی 86
حکم
رعایت
بدون
ازدواج با بیش از یک زن
•
ِ
ِ
ِ
ِ
نفی قرابت
•
یکی از مشکالتِ عمده و اساسی زنان عد ِم دسترسی و عد ِم مراجعه به ارگانهای عدلی و قضائی است .زنان در موار ِد متعدد مور ِد
ِ
حقوق خویش به ارگانهای ذیربط مراجعه نمینمایند .این عوامل عبارتند از :
احقاق
جهت
عوامل متعدد
خشونت قرار گرفته ولی بناب ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
حقوق زن.
شریعت اسالمی و احکا ِم قوانین در رابطه به
بیسوادی و عد ِم آگاهی از
•
ِ
عد ِم معرفت با ارگانهای عدلی و قضائی.
•
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ایجا ِد ممانعت و مزاحمت از طرفِ مردان.
•
بی تفاوتی و سهل انگاری ارگانهای عدلی و قضائی در براب ِر زنان و برخور ِد ناسالم نسبت به آنها.
•
دانستن مراجعه ی زن به ارگانهای عدلی و قضائی.
عیب
•
عار و ِ
ِ
منع خشونت علیه زن موار ِد را
عوامل فوق الذکر و به منظو ِر ایجا ِد سهولت برای مراجعه ی زنان به ادارت
با توجه به
ِ
ِ
قانون ِ
در نظر گرفته است که ذیال ذکر میگردند :
ماده ی هفتم :
مراجع ذیربط طو ِر کتبی		
مجنی علیهای خشونت  ،خود یا اقارب وی میتوانند به اداراتِ پولیس و حقوق  ،محاکم یا سائ ِر
.1
ِ
شکایت کنند.
ِ
اداراتِ
مطابق احکام قانون آنرا رسیدگی نموده و وزارتِ 		
شکایت واصله را ثبت و
مندرج فقره ی ( )1این ماده مکلف اند ،
.2
ِ
ِ
امو ِر زنان را طو ِر کتبی مطلع سازند.
ِ
ِ
تأمین		
جهت
شکایت مستقیم مجنی علیهای خشونت یا اقاربش
کسب اطالع کبتی یا
وزارتِ امو ِر زنان ملکف است بعد از
.3
ِ
ِ
ارتباط با مجنی علیهای خشونت تدابی ِر الزم را اتخاذ و عملی نماید.
خارنوالی و محکمه مکلف اند،قضیه ی خشونت را در اولویت قرار داده و به اسر ِع وقت رسیدگی نمایند.
.4
ِ
طرزالعمل سلوک ِر خاص را که بدینمنظور		
شکایت واصله ،
حین رسیدگی
مندرج فقره ی ( )1این ماده مکلف اند
مسؤلین
.5
ِ
ِ
ِ
ِ
از طرفِ
منع خشونت وضع میشود،رعایت نمایند.
ِ
کمیسیون ِ
ِ
صحت عامه
در این قانون وزارت های امو ِر زنان،ارشادحج و اوقاف،معـارف،تحصـیالتِ عالی،اطالعات و فرهنگ ،عـدلـیـه و
ِ
خشونت تدابی ِر وقایوی و حمایوی را اتخاذ کنند .مکلفیت		
حقوق زنان و جلوگیری از
تأمین
مکلف شده اند که به منظو ِر
ِ
ِ
ِ
قانون متذکره 			
جهت آگاهی باید به
های وزارت های فوق الذکر در موا ِد متعد ِد این قانون تصریح شده اند که
ِ
مراجعه صورت گیرد.

فـصـل ششم
رفع کلیه تبعیض علیه زنان
کنوانسیون ِ

ش هر فرد انسانی
ی بشر ،کرامت و ارز 
ی ب ه حقوق اساس 
ن حاضر ،با عنایت به اینکه منشور ملل متحد برپایبند 
دول عضو کنوانسیو ن و مرد تأکید دارد.
قز
و برابری حقو 
ل نبودن تبعیض را تأیید نموده ،اعالم میدارد که کلیه افراد بشر آزاد
ل قبو 
ل قاب 
با عنایت به اینک ه اعالمیه جهانی حقوق بشر اص 
ق دارند از کلیه
ن هیچگونه تمایزی ،از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت ،ح 
ب ه دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدو 
ن اعالمی ه بهرهمند شوند،
ج در ای 
حقوق و آزادیهای مندر 
ی از کلیه حقوق
ق برابر زنان و مردان در بهرهمند 
ق بشر متعهد ب ه تضمین حقو 
با عنایت به اینکه دول عضو میثاقهای بینالمللی حقو 
ی میباشند،
اساسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مدنی و سیاس 
ی حقوق
ی به منظور پیشبرد تساو 
ی تخصص 
ن مللمتحد و سازمانها 
ی ک ه تحت نظر سازما 
با در نظر گرفتن کنوانسیونهای بینالملل 
ن منعقد گردیدهاند،
زنان و مردا 
ی حقوق
ی پیشبرد تساو 
ی تخصصی برا 
ی ک ه توسط مللمتحد و سازمانها 
ت ب ه قطعنامهها ،اعالمیهها و توصیههای 
همچنین با عنای 
ن تصویب شده است،
زنان و مردا 
ن به طور گسترد ه ادامه دارد،
ن همچنا 
ت علیه زنا 
م این اسناد متعدد ،تبعیضا 
ی از اینک ه به رغ 
ن حال ،با نگران 
در عی 
ن در شرایط مساوی
ت زنا 
ع شرک 
ت و مان 
ق و احترا م ب ه کرامت انسانی اس 
ی حقو 
ل برابر 
با یادآوری اینکه تبعیض علی ه زنان ناقض اصو 
ش سعادت جامع ه و خانواده شده و شکوفایی کامل
ی و فرهنگی کشور و نیز گستر 
ن در زندگی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصاد 
با مردا 
ن در خدمت ب ه کشور و بشریت را دشوارتر مینماید،
ی زنا 
قابلیتها و استعدادها 
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ی ب ه مواد غذایی ،بهداشت ،تعلیم و تربیت و فرصتهای
ن دسترس 
با نگرانی از اینکه در شرایط فقر و تنگدستی زنان از حداقل امکا 
ی و سایر نیازها برخوردارند،
شغل 
ت در تحقق پیشبرد برابری بین مردان و زنان نقش
با اعتقاد بر اینکه تأسیس نظا م نوین اقتصاد بینالملل براساس مساوات و عدال 
مهمی را ایفاء مینماید،
با تأکید بر اینکه ریشهکن کردن آپارتاید ،اشکال مختلف نژادپرستی ،تبعیضنژادی ،استعمار ،استعمارنو ،تجاوز ،اشغال و سلط ه و
ن و زنان میباشد،
ق مردا 
ل حقو 
ی در امور داخلی دولتها مستلزم تحقق کام 
ت خارج 
دخال 
ی اجتماعی
ل صرف نظر از نظامها 
ی متقابل دو 
ی بینالمللی ،همکاریها 
ت بینالمللی ،تشنجزدای 
م صلح و امنی 
با تأیید بر اینکه تحکی 
ل دقیق و مؤثر بینالمللی ،تأکید بر اصول
ی تحت نظارت و کنتر 
ع سالح اتم 
ع سالح کامل و عمومی و بویژه خل 
و اقتصادی آنان ،خل 
ق مردم تحت سلطه استعمار و بیگان ه و اشغال خارجی ب ه دستیابی
ت و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق ح 
عدالت ،مساوا 
ی خواهد شد
ی باعث توسعه و پیشرفت اجتماع 
ت ارض 
ت ملی و تمامی 
ت و استقالل و همچنین احترا م به حاکمی 
ب ه حق تعیین سرنوش 
ک خواهد کرد،
ن کم 
ن مردان و زنا 
ت کامل بی 
و در نتیج ه ب ه دستیابی به مساوا 
ت یکپارچ ه زنان در تمام زمینهها در
ح مستلزم شرک 
ک کشور ،رفاه جهانی و برقراری صل 
با اعتقاد بر اینک ه توسع ه تمام و کمال ی 
ی با مردان است،
شرایط مساو 
ق رفا ه خانواده و پیشرفت جامعه ،که تا کنون کام ً
ی مادری
ی نشده است ،اهمیت اجتماع 
ال شناسای 
ن در تحق 
با یادآوری سهم عمد ه زنا 
ل نباید اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت
و نقش والدین در خانواد ه و در تربیت کودکان ،و با آگاهی از اینک ه نقش زنان در تولید مث 
ی میباشد،
ن زن و مرد و جامع ه ب ه طور کل 
م مسئولیت بی 
کودکان مستلزم تقسی 
ن و مردان ضروری
ل میان زنا 
ی مردان و زنان در جامعه و خانواد ه برای دستیابی به مساوات کام 
ش سنت 
با اطالع از اینکه تغییر در نق 
است،
ن راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این
با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعالمیه محو تبعیض علی ه زنان و در ای 
ق کردهاند.
ل و صور آن ،بر مقررات زیر تواف 
گون ه تبعیضها در اشکا 

ن رفع هر گون ه تبعیض علیه زنان
کنوانسیو 

 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال  ۱۹۷۹یعنی حدود  ۳۰سال پس از اعالمیه جهانی حقوق بشر ،با رویکردویژه به مسائل زنان ،در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و تاکنون این کنوانسیون مورد توافق بسیاری از کشورهای جهان قرار
گرفته است.
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال  ۱۹۷۹یعنی حدود  ۳۰سال پس از اعالمیه جهانی حقوق بشر ،با رویکرد ویژه
به مسائل زنان ،در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و تاکنون این کنوانسیون مورد توافق بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته
است.
بررسی دقیق و موشکافانه این کنوانسیون ،تناقضاتی را در محتوای آن در مقایسه با دیگر اسناد بین المللی ،از جمله ،اعالمیه جهانی
حقوق بشر و منشور ملل متحد نشان می دهد .دوگانگی میان بعضی از مواد کنوانسیون و اعالمیه جهانی حقوق بشر ضمن اینکه
اعتبار این سند بین المللی را زیر سوال می برد ،تاثیر فراوانی نیز در ایجاد سر درگمی در جامعه جهانی و اتخاذ سیاستهای ناهماهنگ
در موضوعات زنان دارد .پیش از آنکه به چند مورد از این تناقضات اشاره شود الزم است به یک نکته مبنایی در تدوین کنوانسیون
توجه کنیم.
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با آنکه از ابتدا تا انتها ،رفع تبعیض و برقراری تساوی میان زنان و مردان را نجات بخش زنان از ظلم
و ستم معرفی می کند ،اما اولین قدم در رفع نگاه نابرابر به زنان را با بیرون آمدن از زیر چتر اعالمیه جهانی حقوق بشر و تدوین
کنوانسیون برداشته شده است .در حالیکه برابری زن و مرد ذیل نگاه تساوی نگرانه ،در قالب توصیه ها و قوانینی برای زنان و مردان
در کنار هم ،عقالنی تربه نظر می رسد .در حقیقت تدوین مجموعه ای ویژه زنان ناشی از نگرش نابرابر به آنان است ،در حالیکه در ماده
دوم اعالمیه جهانی حقوق بشر با صراحت اعالم شده که تمایزی از حیث جنس میان افراد بشر در برخورداری از حقوق وجود ندارد

بخش اول
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ن هر گون ه تمایز ،استثناء یا محدودیت براسا 
س
ی قائل شد 
ن کنوانسیون ،عبارت« :تبعیض علیه زنان» ،ب ه معن 
ماده اول  :از نظر ای 
ی و اعمال آن حقوق ،برپایه مساوات با
ت است ک ه بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهرهمند 
جنسی 
مردان ،صرفنظر از وضعیت تأهل آنها ،در تما م زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مدنی و دیگر زمینهها اثر مخرب
ن وضعیت است
ن بردن ای 
ش از بی 
دارد یا اصوالً ،هدف 
ق مقتضی،
ن را به هر شکل محکوم مینمایند و موافقت مینمایند بدون درنگ ،ب ه طر 
ی عضو ،تبعیض علی ه زنا 
مادهدوم :دولتها 
ب نمایند و بدین منظور ،بر امور زیر تعهد مینمایند.
ن را تعقی 
ض علیه زنا 
ع تبعی 
سیاست رف 
ن متناسب داخلی خود ،اگر تا کنون چنین کاری انجا م نشد ه و
ی یا دیگر قوانی 
ن و مرد در قانون اساس 
تز 
الف :گنجاندن اصل مساوا 
ن (منظور قوانین عادی الزماالجراست) و طرق مناسب دیگر.
ع قانو 
ن اصل ،از طریق وض 
ق عملی ای 
حصول اطمینان از تحق 
ض علیه زنان.
ب ب ه منظور جلوگیری از اعمال تبعی 
ی و غیر ه از جمله وضع ضمانت اجراهای مناس 
ب :اتخاذ تدابیر قانون 
ت مؤثر زنان علی ه هر نوع تبعیض ،از
ن از حمای 
ن و حصول تضمین و اطمینا 
ق زنان براساس تساوی با مردا 
ج :حمایت قانون از حقو 
ت عمومی.
ح ملی و دیگر مؤسسا 
طریق دادگاههای صال 
ی بر طبق این تعهد عمل
ت عموم 
ت و مؤسسا 
ی از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیضآمیز علی ه زنان و تضمین اینکه مقاما 
د :خوددار 
نمایند.
ض علیه زنان توسط هر فرد ،سازمان یا مؤسسه
ب برای رفع تبعی 
 .ه :اتخاذ هر گونه اقدام مناس 
و :اتخاذ تدابیر الزم ،از جمل ه تدابیر قانونگذاری ،برای تغییر یا لغو قوانین ،مقررات ،عادات و عملکردهایی ک ه نسبت به زنان
تبعیضآمیز هستند.
ن را در بردارند
ض علی ه زنا 
ی داخلی ک ه تبعی 
ت کیفر 
خ کلیه مقررا 
 .ز :نس 
ی و فرهنگی ،تمام اقدامات الزم از جمله
ی عضو در همه زمینهها ،مخصوصاً در زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصاد 
ماد ه سوم :دولتها 
ن را از حقوق
ی را اعمال خواهند کرد ،تا از توسع ه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه ،برخورداری زنا 
قانونگذار 
ن کنند.
ی با مردان تضمی 
ی بر پایه تساو 
بشر و آزادیهای اساس 
ی عضو صورت میگیرد
ط دولتها 
ن و زنان توس 
ی موقت میان مردا 
ع برابر 
ی ک ه ب ه منظور تسری 
ش تدابیر ویژه موقت 
ماد ه چهارم :پذیر 
ن تبعیض به نفع زنان آنچنان ک ه در این کنوانسیون تعریف شد ه است تلقی گردد ولی به هیچوجه نباید منتج به حفظ
نباید ب ه عنوا 
استانداردهای جداگان ه یا نامساوی بشود ،این اقدامات و تدابیر هنگامی ک ه اهداف برابری فرصتها و برخورد مساوی زنان با مردان
ف خواهد گردید.
حاصل شد متوق 
ن وجود دارد و هدف آن
ی که در این کنوانسیو 
ی عضو صورت میگیرد از جمل ه تدابیر 
ی ک ه توسط دولتها 
2همچنین اقدامات ویژها ی گردد.
ت نباید تبعیضآمیز تلق 
ی نقش مادری زنان اس 
حمایت از ایفا 
ل خواهند آورد...
ی زیر را به عم 
ت مقتض 
ماده پنجم :دولتهای عضو ،اقداما 
ی عملی
ن تعصبات ،عادات و دیگر روشها 
ی اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان ب ه منظور دستیابی به برانداخت 
الف :تغییر الگوهای رفتار 
ن مبتنی است.
ن و مردا 
ش کلیشهای زنا 
س دیگر یا نق 
ت ب ه جن 
س نسب 
ک جن 
یی 
ی یا برتربین 
ک ه بر طرز تفکر پستنگر 
ی و شناسایی مسئولیت
ن یک وظیف ه اجتماع 
م و تربیت خانواده ،شامل درک صحیح از مادری ب ه عنوا 
ن از اینک ه تعلی 
ب :حصول اطمینا 
ن میشود.
ت و رشد کودکا 
مشترک زن و مرد در تربی 
ت برخوردار است.
ن در هم ه موارد از اولوی 
ع کودکا 
ک کرد که مناف 
م باید در 
این امر را ه 
نو
ی زنا 
ن دست بزنند تا از هر گون ه معامله بر رو 
ماد ه ششم :دولت های عضو باید ب ه هر نوع اقدا م مقتضی از جمل ه وضع قانو 
ی نمایند.
ی آنها جلوگیر 
بهرهبرداری از فحشا 

ش دوم
بـخـ 
ی و عمومی کشور،
ی سیاس 
ن در زندگ 
ی برای رفع تبعیض علی ه زنا 
ت مقتض 
ی عضو کنوانسیون موظفاند اقداما 
مادههفتم :دولتها 
ن کنند.
ی زنان تأمی 
ق زیر را برا 
ی با مردان ،حقو 
ن دهند ک ه در شرایط مساو 
اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینا 
ت عمومی
ی عمومی و صالحیت انتخاب شدن در هم ة ارگانهاییک ه با انتخابا 
الف :حق رأی دادن در همه انتخابات و همهپرسیها 
برگزیده میشوند.
33

ی در تمام سطوح
ن پستهای دولتی و انجام وظایف عموم 
ی آنها و به عهده گرفت 
ت دولت و اجرا 
ن سیاس 
ت در تعیی 
ق شرک 
ب :ح 
دولتی.
ی و سیاسی کشور.
ی عموم 
ط ب ه زندگ 
ی مربو 
ی غیردولت 
ق شرکت در سازمانها و انجمنها 
ج :ح 
ن در شرایط مساوی
م آورند ک ه زنا 
ماد ه هشتم :دولت های عضو باید اقدامات مناسب و مقتضی برای اطمینان و تضمین این امر فراه 
ی سازمانهای بینالمللی
ض بتوانند نمایندگی دولت خود را در سطح بینالمللی احراز کنند و در کارها 
ن هیچگونه تبعی 
با مردان و بدو 
مشارکت داشت ه باشند.
 :ماده نهم :دولتهای عضو ،به زنان حقوق مساوی با مردان در زمین ه کسب ،تغییر و یا حفظ تابعیت میدهند ،مخصوصاً دولتها باید
ی دوران ازدواج ،خودبخود ،موجب
ت شوهر در ط 
ی و ن ه تغییر تابعی 
ک مرد خارج 
ن با ی 
ن کنند ،که ن ه ازدواج ز 
اطمینان دهند و تضمی 
ت شوهر بر او نمیشوند.
ی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعی 
تغییر تابعیت زن ،ب 
ی با مرد اعطاء کنند.
ت کودکان ب ه زن ،حق مساو 
ی متعاهد باید در رابط ه با تابعی 
2-دولتها 

ش سوم
بـخـ 
ی آنان با مردان در
ن حقوق مساو 
ض علی ه زنان و تضمی 
ع هر گون ه تبعی 
ماده دهم :دولت های عضو تمام اقدامات الز م برای رف 
زمینه آموزش مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ مینمایند.
ی در همه سطوح مختلف
ت آموزش 
ت شغلی و حرفهای ،دسترسی به تحصیل ،اخذ مدرک از مؤسسا 
ی برای هدای 
ط مساو 
الف :شرای 
ی و نیز
ی و آموزش عالی فن 
ی پیشدبستانی آموزش عمومی ،فنی ،حرفها 
ن تساوی باید شامل دورهها 
در مناطق روستایی و شهری ،ای 
ی بشود.
هر شیوه دیگر کارآموزی شغل 
ی که در همه آنها از کیفیت و
ن تحصیلی و تجهیزات آموزش 
ی به برنام ه درسی ،آزمونها ،کادر آموزشی ،اماک 
ن دسترس 
ب :امکا 
ن برخوردار باشد.
ی با مردا 
معیارهای مساو 
ش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی با تشویق آموزش
ی از نق 
ی و کلیشها 
ج :محو هر نوع مفهوم تقلید 
ن کتب
ن هدف را ممکن سازد مخصوصاً با تجدیدنظر در متو 
ی آموزشی ک ه دستیابی به ای 
مختلط پسر و دختر و دیگر انوا ع روشها 
ی آموزشی.
ل و تطبیق روشها 
ی و برنامههای مدارس و تعدی 
درس 
ی تحصیلی.
ی استفاده از بورسها و دیگر مزایا 
ت یکسان برا 
د :اعطای فرص 
ی عملی سوادآموزی بزرگساالن و حرفهای مخصوصاً
ی یکسان برای دستیابی به برنامههای تداو م آموزش ،از جمله برنامهها 
ه :فرصتها 
ن و مردان است.
ن زنا 
ی موجود بی 
ش هر چه سریعتر فاصل ه آموزش 
برنامههایی که هدف آنها کاه 
ی که قب ً
ل کردهاند.
ال ترک تحصی 
ن و دختران 
ی برای زنا 
ک تحصیل میکنند و برنامهریز 
ی که تر 
ن دانشآموز 
ش تعداد دخترا 
و :کاه 
ت بدنی.
ش و تربی 
ل در ورز 
ب ب ه زنان برای شرکت فعا 
ز :دادن فرصت مناس 
ت و مشورتهای مربوط
ی خانواده را تضمین مینماید و از جمل ه اطالعا 
ص تربیتی ک ه سالمتی و تندرست 
ی خا 
ح :دسترسی به آموزشها 
م خانواده.
ب ه تنظی 
ماده یازدهم:
ن در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند ک ه بر مبنای
ی را برای رفع تبعیض علی ه زنا 
1دولتهای عضو باید اقدامات مقتض ن رعایت میشود.
ی زنا 
ق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برا 
ن و زنان ،حقو 
تساوی مردا 
ق انسانی.
ک حقو 
ق الینف 
ن یک ح 
الف :حق کار(اشتغال) ب ه عنوا 
ن در مورد انتخاب شغل
ی ضوابط یکسا 
 .ب :حق امکانات شغلی یکسان ،از جمله اجرا 
ق استفاده
ت شغلی و تما م امتیازات و شرایط خدمتی و ح 
ق ارتقای مقام ،برخورداری از امنی 
ج :حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل ،ح 
ی آموزشی پیشرفته
ی آموزشی و شرکت در دورهها 
ی و بازآموزی از جمل ه کارآموزی و شرکت در دورهها 
ی آموزشی حرفها 
از دورهها 
و آموزشی مرحلهای.
ش یکسان دارند همچنین
ل و کارهایی که ارز 
ی از رفتار مساوی در مشاغ 
ق دریافت مزد مساوی ،استفاده از مزایا و برخوردار 
د :ح 
ت کار.
ی کیفی 
ی در ارزیاب 
رفتار مساو 
ی مخصوصاً در موارد بازنشستگی ،بیکاری ،بیماری ،دوران ناتوانی و پیری و سایر موارد از
ی از تأمین اجتماع 
ه :حق برخوردار 
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ت حقوق)
ن حق استفاد ه از مرخصی استحقاقی (با دریاف 
م چنی 
کارافتادگی .ه 
ی تولید مثل.
ی و سالمتی برا 
ی از ایمن 
ط کار از جمل ه برخوردار 
ت و ایمنی شرای 
ی از بهداش 
ق برخوردار 
و :ح 
ن حق مسلم آنان برای کار ،دولتهای عضو اقدامات
ض علیه زنان به دلیل ازدواج ،یا بارداری و تضمی 
 2به منظور جلوگیری از تبعی ل خواهند داشت.
مناسب ذیل را معمو 
ی با برقراری ضمانت
ت زناشوی 
ج ب ه لحاظ وضعی 
ن و اعمال تبعیض در اخرا 
ی زایما 
ج ب ه خاطر حاملگی یا مرخص 
ت اخرا 
الف :ممنوعی 
ن امر.
ف از ای 
اجرا برای تخل 
ن شغل ،سمت یا مزایای اجتماعی.
ت رفت 
ن از دس 
ب :دادن مرخصی دوران زایمان با پرداخت حقوق با مزایای اجتماعی مناسب بدو 
ت اجتماعی به نحوی که والدین را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیتهای شغلی
ت الز م برای ارائه خدما 
ج :تشویق و حمای 
ت از کودکان.
ق به تأسیس و توسعه تسهیالت مراقب 
ی عمومی شرکت جویند ،مخصوصاً از طریق تشوی 
گ سازند و در زندگ 
هماهن 
ی ک ه ثابت شده برای آنها زیانآور است.
ن بارداری در مشاغل 
ن در دورا 
د :حمایت ویژ ه از زنا 
ن حمایتی در رابط ه با موضوعات مطروحه در این ماده باید متناوباً در پرتو پیشرفتهای علمی و تکنیکی مورد بازنگری قرار
 3قوانی ح و نسخ یا تمدید شوند.
گیرند و در صورت ضرورت ،اصال 
ی بهداشتی به عمل آورند و براساس
ن در زمینه مراقبتها 
ض علیه زنا 
ت الزم را برای محو تبعی 
ی عضو باید اقداما 
ماده دوازدهم :دولتها 
ن نمایند.
ی مربوط به تنظیم خانواده را تضمی 
ت بهداشت 
ت بهداشتی از جمله خدما 
ی به خدما 
ن و مرد دسترس 
ی بین ز 
تساو 
ن بارداری ،زایمان و دوران پس از زایمان تأمین
ی زنان در دورا 
ت الز م را برا 
ک ماده خدما 
ت بند ی 
 2دولتهای عضو ،عالو ه بر مقررا ی و شیردادن ،تغذیه کافی ب ه آنها
ن باردار 
ن در دورا 
ت رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنی 
نموده و در صورت لزوم خدما 
خواهند رساند.
ی به
ی زندگی اقتصادی و اجتماع 
ن در دیگر زمینهها 
ی محو تبعیض علیه زنا 
ی عضو باید اقدامات مقتضی برا 
ماده سیزدهم :دولتها 
ن را برای آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین نمایند.
ن و مرد حقوق یکسا 
یز
ل آورند و بر مبنای تساو 
عم 
ی خانوادگی.
الف :حق استفاده از مزایا 
ت بانکی.
ن و دیگر اعتبارا 
ی بانکی ،ره 
ق استفاده از وامها 
ب :ح 
ی فرهنگی.
ی زندگ 
ی و کلی ه جنبهها 
ت در فعالیتهای تفریحی ،ورزش 
.ج :حق شرک 
ت حیات اقتصادی
ش مهمی که این زنان در جه 
ی را مدنظر قرار داده و به نق 
ت خاص زنان روستای 
ل عضو مشکال 
ماده چهاردهم :دو 
ت و کلیه اقدامات
ل خواهند داش 
ی به عهد ه دارند ،توجه خاص مبذو 
ی غیرمالی اقتصاد 
خانوادههای خود از جمله کار در بخشها 
ی اجرا گردد.
ن در مناطق روستای 
ن نسبت ب ه زنا 
ل خواهند آورد تا مفاد کنوانسیو 
مقتضی را به عم 
ن براساس
ع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنا 
ت رف 
 2دول عضو کلی ه اقدامات مقتضی را جه ص از حقوق زیر برخوردار شوند.
ن بهرهمند گردند و بخصو 
ت نمود ه و از آ 
ن در برنامههای توسع ه روستایی شرک 
تساوی مردان و زنا 
ی برنامههای توسع ه در کلی ة سطوح.
الف :شرکت در تدوین و اجرا 
ی از جمله اطالعات ،مشاوره و خدمات تنظیم خانواده.
ی کاف 
ت بهداشت 
ب :دسترسی به تسهیال 
ن اجتماعی.
م از برنامههای تأمی 
ج :استفاده مستقی 
ی عملی و نیز بهرهمندی از خدمات محلی و
ی از جمل ه سوادآموز 
ی و غیررسم 
د :استفاده از انوا ع دورهها و برنامههای آموزشی رسم 
ی آنان.
ی فن 
ن کارآی 
فوقالعاده ب ه منظور باال برد 
ی مساوی به فرصتهای اقتصادی از طریق اشتغال
ن امکان دستیاب 
ه :تشکیل گروهها و تعاونیهای خودیاری به منظور بدست آورد 
یا خوداشتغالی.
ی محلی.
ت در کلیه فعالیتها 
و :شرک 
ی از رفتار
ز :دسترسی به وام ها و اعتبارات کشاورزی ،تسهیالت بازاریابی ،تکنولوژی مناسب و استفاده یکسان از زمین و برخوردار 
ی جایگزینی زمین.
ی و نیز در برنامهها 
ی و روستای 
ت ارض 
مساوی در چارچوب اصالحا 
ل و نقل.
ت و حم 
ب و برق ،ارتباطا 
ط زندگی مناسب ،بویژه مسکن ،بهداشت ،آ 
ح :بهرهمندی از شرای 

ش چـهـارم
بــخــ 
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ماده پانزدهم:
ن میپذیرند.
ن در برابر قانو 
ن را با مردا 
ی زنا 
 1دولت های عضو ،تساو ن اهلیت را در
ی برای اجرای ای 
ی را ک ه مردان دارند ب ه زنان داد ه و امکانات مساو 
ن اهلیت قانون 
 2دولتهای عضو ،در امور مدنی ،هما ق مساوی با مردان را در انعقاد قرارداد و ادارة اموال میدهند و در تمام
اختیار آنها قرار میدهند .مخصوصاً دولتهای عضو ب ه زنان حقو 
ن خواهند داشت.
مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسا 
ت قانونی
ن صالحی 
ی دیگر از هر نو ع ک ه به منظور محدود کرد 
ی عضو قبول میکنند ک ه هر گونه قرار داد یا اسناد خصوص 
 3دولتها ی میشود.
ل و بال اثر تلق 
زنان تنظیم شده باشد باط 
ق مساوی
ن و مرد از ح 
ن و محل اقامت ،ز 
ب مسک 
ص و انتخا 
ن رفت و آمد اشخا 
 4دولتهای عضو میپذیرند که در رابطه با قانو برخوردار باشند.
ماده شانزدهم:
ل آورند و
ط خانوادگی به عم 
1دولتهای عضو باید اقدامات الزم را برای رفع تبعیض علی ه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و رواب ن کنند.
ق مرد و زن امور زیر را تضمی 
ی حقو 
مخصوصاً برپایه تساو 
ی انعقاد ازدواج
 .الف :حق یکسان برا 
ت آزاد و کامل طرفین.
ب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضای 
ی انتخا 
ن برا 
ب :حق یکسا 
ل آن
ج و هنگا م انحال 
ن ازدوا 
ن در دورا 
ق و مسئولیتهای یکسا 
ج-حقو 
ط ب ه فرزندان ،در تمام موارد،
ت مربو 
ی آنها ،در موضوعا 
ت زناشوی 
ع نظر از وضعی 
ن به عنوان والدین ،قط 
ق و مسئولیتهای یکسا 
د :حقو 
ت است.
ع کودکان در اولوی 
مناف 
ی برای تصمیمگیری آزادانه و مسئوالن ه در زمین ه تعداد فرزندان و فاصل ه زمانی بارداری و -دسترسی ب ه اطالعات،
ق مساو 
ه :حقو 
ن حقوق قادر سازند.
ل ای 
ی که آنها را برای اعما 
آموزش ،و وسایل 
ی یا هر گون ه عناوین و مفاهیم مشابهی که
ن و فرزندخواندگ 
و :حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با والیت ،حضانت ،قیومت کودکا 
ت است.
ع کودکان در اولوی 
ی وجود دارد .در تمام موارد ،مناف 
ن داخل 
در قوانی 
ق انتخاب نا م خانوادگی ،حرفه و شغل.
ن شوهر و زن از جمل ه ح 
ن ب ه عنوا 
ق شخصی یکسا 
ز :حقو 
ن برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت ،اکتساب ،مدیریت ،سرپرستی ،بهرهبرداری و در اختیار داشتن اموال
ح :حقوق یکسا 
ن هزینه.
خواه مجانی و یا با داشت 
ع قانون جهت تعیین حداقل سن برای
ج کودکان ،قانوناً بال اثر خواهد بود و هر گونه اقدا م الزم ،از جمله وض 
 2نامزد کردن و تزوی ک دفتر رسمی باید اتخاذ شود.
ج در ی 
ج و ثبت اجباری ازدوا 
ازدوا 

ش پنجم
بـخـ 
ماده هفدهم:
ن به عنوان کمیته
ن بعد از آ 
ض علیه زنان (ک ه م 
ن کنوانسیون کمیته محو تبعی 
ی مفاد ای 
ی پیشرفت حاصله در اجرا 
 1به منظور بررس ی و پنجمین کشور عضو بیست و سه نفر
ن الزماالجرا شدن و پس از تصویب یا پیوستن س 
یاد خواهد شد) شامل هجد ه نفر در زما 
ل میشود .این خبرگان توسط دول عضو
ی مربوط به کنوانسیون تشکی 
ت اخالقی واال و صالحیت در زمینها 
ی شهر 
از خبرگان دارا 
ن اشخاص به توزیع عادالنه
ب ای 
ن انتخاب میشوند و در صالحیت شخصی خود خدمت میکنند .در انتخا 
از میان اتبا ع کشورهایشا 
ی عمد ه حقوقی توج ه میشود.
ل مختلف تمدن و نظامها 
ی و به حضور اشکا 
جغرافیای 
ی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شدهاند انتخاب میشوند ،هر دولت عضو میتواند یک
 2اعضای کمیته با رأی مخف نفر از اتباع خود را نامزد نماید.
س از الزماالجرا شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد .حداقل س ه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات
 3نخستین انتخابات ششماه پ ت اسامی نامزدها
ل عضو میخواهد تا ظرف دو ما ه نامزدهای خود را معرفی کنند .دبیرکل فهرس 
ی نامهای از دو 
ل متحد ط 
دبیرکل مل 
ل خواهد داشت.
ل عضو ارسا 
ف الفبا و با ذکر کشور نامزد کنند ه هر یک ،تهی ه و برای دو 
را ب ه ترتیب حرو 
ل متحد برگزار خواهد شد ،انجام میشود .در این جلسه،
ل عضو که توسط دبیرکل در مقر مل 
ی کمیته در جلس ه دو 
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ن دسته از نامزدهای 
ی
ت در کمیته آ 
ن حضور دو سو م دول عضو میباشد ،اشخاص انتخاب شده برای عضوی 
ب تشکیل آ 
ک ه حد نصا 
ق آراء نمایندگان دول عضو حاضر و رأی دهنده در جلس ه را ب ه دست آورند.
ن اکثریت مطل 
خواهند بود که بیشترین تعداد آراء و همزما 
ن انتخابات در پایان
ب در اولی 
ن دور ة عضویت  9نفر از اعضای منتخ 
ک دوره چهار ساله انتخاب میشوند .لک 
یی 
 5اعضای کمیته برا ب خواهد شد.
س کمیته انتخا 
ط رئی 
ی این  9عضو به قید قرعه توس 
ن انتخابات اسام 
س از اولی 
دو سال به اتمام میرسد .بالفاصله پ 
ن تصویب یا الحاق صورت خواهد
ل سی و پنجمی 
ق با بندهای  3 ،2و  4این ماده و به دنبا 
 6انتخاب  5عضو دیگر کمیته مطاب ی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته
ن دو سال خاتم ه خواهد یافت و اسام 
ق در پایا 
ی فو 
گرفت .دور ة عضویت دو نفر از اعضا 
انتخاب خواهد شد.
ی خالی احتمالی ،دولتی که فعالیت کارشناساش به عنوان عضو کمیته متوقف شد ه است ،کارشناس
 7به منظور اشغال پستها ب خواهد کرد.
ت در کمیته مشروط ب ه تأیید انتخا 
ی عضوی 
دیگری را از بین اتبا ع خود برا 
ع مقرر میدارد و با در نظر گرفتن اهمیت
ن مجم 
ط و شرایطی ک ه آ 
ع عمومی و بر طبق ضواب 
ی کمیته با تأیید مجم 
 8اعضا ت خواهند کرد.
ن مللمتحد مقرری دریاف 
ی کمیته از سازما 
مسئولیتها 
ق و انجام مؤثر وظایف کمیت ه در چارچوب این کنوانسیون تأمین
ل ملل متحد تسهیالت و کارمندان الزم را ب ه منظور تحق 
 9دبیرک خواهد نمود.
ماد ه هژدهم:
ی و سایر اقدامات متخذه در
ی کمیته در مورد اقدامات تقنینی ،قضایی و اجرای 
ی بررس 
 1دول عضو متعهد میشوند گزارشی برا ن رابط ه ب ه دبیرکل مللمتحد ارائ ه کنند.
ن کنوانسیون و پیشرفتهای حاصل ه در ای 
راستای اجرای مفاد ای 
ی آن دولت.
ن برا 
ن کنوانسیو 
س از الزماالجرا شد 
لپ 
الف :یک سا 
ت کند.
ی ک ه کمیت ه درخواس 
ن هر زمان 
ل یکبار و عالو ه بر آ 
ن حداقل هر چهار سا 
ب :پس از آ 
ن کنوانسیون اثر میگذارد باشد.
ن اجرای تعهدات تحت ای 
ل و مشکالتی ک ه بر میزا 
ن عوام 
 2این گزارشها میتواند مبی ماد ه نزدهم:
ب خواهد نمود.
ی خود را تصوی 
 1کمیته آییننام ه اجرای ب خواهد کرد
ی یک دوره دو سال ه انتخا 
ن خود را برا 
 2- .کمیت ه مسئوال 
ماده بیستم:
ن ارائ ه شد ه هر ساله ب ه مدتی ک ه از دو هفته تجاوز
ن کنوانسیو 
ق با ماده  18ای 
 1کمیته به منظور بررسی گزارش هایی که مطاب نکند تشکیل جلس ه میدهد.
ن میشود برگزار خواهد
ن مللمتحد یا در هر محل مناسب دیگری که به تصمیم کمیت ه تعیی 
 2جلسات کمیته معموالً در مقر سازما شد.
ماد ه بیست ویک:
ی خود به مجمع عمومی تسلیم مینماید و
ی گزارشی در مورد فعالیتها 
ی اقتصادی و اجتماع 
 1کمیته همه ساله از طریق شورا ی کلی
ت و توصیهها 
ی کلی ارائ ه دهد .این پیشنهادا 
ت و توصیهها 
ت واصله از دول عضو پیشنهادا 
میتواند براساس گزارشها و اطالعا 
ج میگردد.
ش کمیت ه در 
ل عضو در گزار 
ی دو 
ت احتمال 
همرا ه با نظرا 
ی کمیت ه را جهت اطالع ب ه کمیسیون مقا م زن ارسال مینماید
ل مللمتحد گزارشها 
 2- .دبیرک 
ن حاضر را که در حوزه
ی موادی از کنوانسیو 
ی مجاز خواهند بود که از طریق نمایندگانشان اجرا 
ماده بیست ودو :مؤسسات تخصص 
ی قرار دهند.
فعالیتهای آنها جای میگیرند مورد بررس 
ن است از مؤسسات تخصصی دعوت کند تا گزارشهایی دربار ه نحو ه اجرای کنوانسیون در زمینههایی که به حوزة فعالیت
کمیته ممک 
آنها مربوط میشود ارائ ه نمایند.

ش ششم
بـخـ 
ن ب ه برابری مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر
ن و مردا 
ی که برای دستیابی زنا 
ن کنوانسیون بر مقررات 
ماده بیست وسه :هیچچیز در ای 
ت میتواند شامل موارد زیر باشد.
نخواهد گذاشت ،این مقررا 
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ت عضو،
ن یک دول 
الف :قوانی 
ی آن دولت الزماالجرا است.
ی که برا 
ی دیگر 
ب :هر کنوانسیون ،پیمان یا موافقت نامه بینالملل 
ق به رسمیت
ل حقو 
ن تحقق کام 
ف از آ 
ماد ه بیست وچهار :دول عضو متعهد میگردند کلیه اقدامات الزم در سطح ملی را که هد 
ل آورند.
ن میباشد ،به عم 
ن کنوانسیو 
شناخته شد ه در ای 
ماد ه بیست وپنج:
ح میباشد.
ل مفتو 
ی کلیه دو 
ن کنوانسیون برای امضا 
1ای ن میشود.
ن تعیی 
ن کنوانسیو 
ن امین ای 
ل متحد ب ه عنوا 
 2دبیرکل مل ت گذارده خواهد
ب نزد دبیرکل مللمتحد به امان 
ب قانونی است .اسناد تصوی 
ن کنوانسیون منوط به طی مراحل تصوی 
ب ای 
 3تصوی شد.
ل مللمتحد محقق میشود.
ح میباشد .الحاق با سپردن سند الحاق ب ه دبیرک 
ق دول مفتو 
ن کنوانسیون جهت الحا 
 4ای ماد ه بیست وشش:
ن کنوانسیون را نمایند.
ی خطاب ب ه دبیرکل مللمتحد درخواست تجدید نظر در ای 
ن طی نامها 
ل عضو میتوانند در هر زما 
 1دو م خواهد گرفت.
ن درخواستی تصمی 
ی در مورد چنی 
ی مللمتحد در مورد اقدامات احتمالی بعد 
 2مجمع عموم ماد ه بیست و هفت:
ل متحد به امانت گذارده شد ،الزم
ق آن نزد دبیرکل مل 
ن سند تصویب یا الحا 
ی روز پس از تاریخی ک ه بیستمی 
 1این کنوانسیون س االجرا میگردد.
ن کنوانسیون را تصویب میکند یا به آن ملحق
ی ک ه ای 
ی هر دولت 
ب یا الحاق ،برا 
س از به ودیعه سپردن بیستمین سند تصوی 
 2پ ق آن به دولت ب ه امانت گذارده شده الزماالجرا میگردد.
ن روز تاریخی که سند تصویب یا الحا 
میگردد ،کنوانسیون مذکور از سیامی 
ماد ه بیست و هشت:
ن کلیه دول توزیع مینماید.
ن را میا 
ظ کشورها ،در هنگا م تصویب یا الحاق را دریافت نمود ه و آ 
 1دبیرکل مللمتحد متن تحف ن کنوانسیون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.
ف و منظور ای 
 2تحفظاتی ک ه با هد ن است .نامبرد ه هم ه دولتها را از این موضوع
ن قابل پس گرفت 
 3تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیرکل مللمتحد در هر زما ت شود معتبر است.
ی ک ه یادداشت دریاف 
ع خواهد کرد .لغو تحفظ از روز 
مطل 
ماد ه بیست و نو:
ت عضو ک ه از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی
ی این کنوانسیون بین دو یا چند دول 
ف در تفسیر یا اجرا 
 1هر گون ه اختال ی به
خ درخواست داوری ،طرفین در مورد نحوه و تشکیالت داور 
ش ما ه از تاری 
ن به داوری ارجاع میگردد .چنانچ ه ظرف ش 
از طرفی 
ن گردد.
ی مطابق با اساسنامه دیوا 
ی دادگستر 
ن بینالملل 
ن میتواند خواستار ارجاع موضوع ب ه دیوا 
ق نرسند ،یکی از طرفی 
تواف 
ب این کنوانسیون یا الحاق ب ه آن اعالم کند ک ه خود را موظف ب ه اجرای بند یک
ت عضو میتواند ب ه هنگام امضاء یا تصوی 
 2هر دول ک این ماده اعالم تحفظ نموده است ،ملزم ب ه اجرای بند یک نمیباشند.
ل دولتی ک ه ب ه بند ی 
ل عضو دیگر در قبا 
ماده نمیداند .دو 
ظ نموده باشد میتواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعالم رسمی
ن ماده اعال م تحف 
ق بند  2ای 
ی که بر طب 
 3هر دولت عضو ب ه دبیرکل مللمتحد صرفنظر نماید.
ی و اسپانیولی آن دارای اعتبار یکسان میباشند ،نزد
ن ک ه متون عربی ،چینی ،انگلیسی ،فرانسه ،روس 
ن کنوانسیو 
ماد ه سیهم :ای 
ت گذارد ه میشود.
دبیرکل مللمتحد به امان 

فـصـل هفتم
خشونت های فامیلی در افغانستان

خشونت فامیلی در افغانستان مشکالت بزرگ اکثریت فامیلی ها را تشکیل میدهد طوریکه دیده میشود تاثیرات منفی خشونت های
فامیلی باالی جامعه افغانی نیز سایه افگنده است که در خور نگرانی عمیق میباشد.
خشونت چیست؟
خشونت عبارت از عمل و عکس العمل زشت و غیر قابل قبول است که توسط یک شخص در مقابل شخص دیگر به منظور عقده
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گشایی های شخصی و ثابت ساختن سلطهء خود باالی طرف مقابل اجرا میشود.
خشونت به یک سلسله اعمال ورفتار مغایر با کرامت انسانی،گفته میشود که آرامش روحی شخص را سلب نموده و او را دچار
ترس،وحشت ،اضطراب وپریشانی ساخته به جسم وروان او آسبیب میرساند.
خشونت از انجام اعمال وحشیانه وضد انسانی،آزادی،اختیار،شخصیت و حیثیت انسان را چه از حیث فزیکی و چه از نظر روانی،جریحه
دار میسازد.اگر این اعمال وحشیانه و ضد انسانی در محیط خانواده توسط اعضای فامیل باالی یکدیگر تحمیل گردد،به آن خشونت
فامیلی گفته میشود.
خشونت های فامیلی خشونتی است که از ناحیه شوهر ویا خشونت کننده باالی زن و یا شخص خشونت شونده در محیط خانواده
میشود.
متاسفانه که عدهء از مردان و زنان در جامعهء ما نا خودآگاه مرتکب خشونت فامیلی میشوند،بدون آنکه از پیامد های منفی
روحی،جسمی و اجتماعی آن باخبر باشند.
خشونت میتواند با الفاظ و کلمات تهدید کننده ویا اعمال و حرکات فزیکی و احساساتی مانند لت و کوب توام با خشم از جانب افراد
خشن صورت میگیرد.چگونگی حاالت خشونت در اشخاص متفاوت بوده و ممکن است بروز خشونت در نزد بعضی افراد با شکستن
ظروف ،تهدید اطفال ویا سایر اعضای فامیل صورت گیرد اما در نزد بعضی اشخاص دیگر به شکل شدید و متفاوتر این عمل صورت
میگیرد،که خاطی به اعمال چون ضرب وجرح،قتل و طالق مرتکب میگردد.
شخص خشونت کننده همیشه بخاطر اشباع غریزه خشن خود می کوشد دیگران را مورد مالمت و خود را با اعمال خشونت آمیز خود
حق به جانب جلوه داده و نظر خود را باالی دیگران تحمیل نماید.
انواع خشونت های فامیلی:
خشونت فزیکی
•
خشونت جنسی
•
خشونت روانی
•
خشونت معنوی
•
خشونت فرهنگی
•
خشونت اجتماعی
•
خشونت اقتصادی
•
خـشـونـت فـزیـکـی:
خشونت فزیکی به آن خشونت اطالق میگردد که به اثر آن ضرب و جرح بوجود آمده و در مواردی هم منجر به قتل متضرر می گردد.
این نوع خشونت در اثر لت وکوب توسط دست،پا،سنگ و چوب ،قمچین ،زنجیر زوالنه ،به چیزی بستن و یا وادار کردن به کار اجباری
وغیره موارد اذیت و آزار جسمی از طرف شخص خشونت کننده باالی شخص متضرر و خشونت شونده اجرا میگردد.
خـشـونـت جنـسـی:
خشونت جنسی آن است که شخص خشن میخواهد از طریق زور و خشن و بدون میل جانب مقابل از متصرر استمتاع جنسی نموده
و متضرر را به انواع مختلف اعمال جنسی توهین ،تحقیر ،اذیت ،وآزار دهد.
خـشـونـت روانـی:
خشونت روانی عبارت است از به اضطراب درآوردن روان شخص متضرر با انواع مختلف توهین و تحقیر کردن آن مانند :چیغ
زدن،تهدید کردن ،فحش دادن،دشنام دادن با چهرهء خشن رفتار کردن،پست شمردن شخصیت جانب مقابل (متضرر را خورد
شمردن)تهمت زدن ،طعنه دادن،خورده گرفتن از کارها و غیره مواردیکه ره شخصیت متضرر آسیب برساند.
خشونت معنوی:
خشونت معنوی آن است که شخص خشن با استفاده از رفتار خشن خود متضرر را مجبور به تغیر جهت عقیده و افکار خود بسازد.
در بسا موارد خشونت کننده می خواهد که متضرر از مذهب و دینش هم به جبر و اکراه برگردد.خشونت کننده مبضرر را از اشتراک
در مراسم دینی و مذهبی اش و یا اشتراک در محافل علمی باز میدارد.
خشونت فرهنگی:
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خشونت فرهنگی آن است که خشونت کننده میخواهد متضرر را از اشتراک در مراسم دینی،مذهبی،تعلیمی،و تربیتی باز دارد.خشونت
کننده هیچ گاهی جاضر نیست که شخص متضرر در مراسم عروسی اقارب وخویشاوندان اشتراک نماید .به انواع مختلف متضرر را
مایوس وبیچاره میسازد که بدترین نوع خشونت است ،زیرا قطع صلهء رحم باعث حرمان شخص از داخل شدن به جنت میگردد که
اسالم برای چنین شخص بدترین مجازات را تایین نموده است.
خشونت اجتماعی:
خشونت اجتماعی آن است که شخص خشونت کننده آزادی اجتماعی متضرر را به هر نوع که باشد صلب نماید مانند خانه نشین
کردن زن ،محروم ساختن از دیدار دوستان و خویشاوندان،منع کردن از کار ،منع کردن از تحصیل ،مجبور ساختن از به کارهای
اجباری از قبیل ازدواج های قبل از وقت ،ازدواج های اجباری به طور کل در انجصار در آوردن زندگی اجتماعی متضرر توسط شخص
خشن به هر شکل که ممکن باشد.
خشونت اقتصادی:
خشونت اقتصادی آن است که شخص خشونت گر تمام مالکیت و درآمد شخص متضرر را در قبضهء خود درآورده که شامل انواع
مختلف خشونت میشود.
مث ً
ال :حق مهر عروسی را نپرداختن ،معاش و درآمد متضرر را بزور تحت تصرف در آوردن ،متضرر را از دست رسی به اموال محروم
ساختن ،برآورده نساختن نیاز متضرر در صورتیکه به پول نیاز داشته باشد ،محدود ساختن البسه ،طعام با مسکن وغیره موارد خشونت

قربانیان اصلی خشونت های فامیلی کی ها اند؟

قربانیان اصلی خشونت های فامیلی اکثرا ً زنان و اطفال میباشند و بعضاً هم نوجوانان و مردان کهن سال قربانی خشونت های فامیلی
میگردند.دختران که به بد داده میشوند،کودکان که به ازدواج داده میشوند ،جوانان و نوجوانانیکه از طرف فامیل های شان محصور
و محدود شده و از خود قوهء اراده و توان اظهار عقیدهء خود را ندارند به جبر واکراه به بد داده میشوند  ،همچنان پیره مردان وپیره
زنان که از طرف اوالد های بی مروت شان بجای احترام توهین و تحقیر میگردند ،و زندگی شباروزی تلخی را میگذرانند همهء این
افراد اشخاص هستند که به نحو از آنجا قربانی خشونت گردیده و متضرر واقع میشوند.
به طور مثال خودسوزی زنان در مرکز و والیات در اثر خشونت های فامیلی گواه این مدعای ما است.همچنان به ارث بردن زنان بیوه
که بعد از فوت شوهر رانشان به جز اقارب شوهر کسی دیگری را به عنوان همسر انتخاب کرده نمیتوانند و مادام العمر در خانهء اقارب
شوهر فوت شده باقی میمانند که اکثرا ً آنها قربانی اصلی خشونت های فامیلی حساب میگردند.

خشونت های فامیلی در جامعه چه اثرات را بجا خواهد گذاشت؟

خشونت های فامیلی در یک کالم بر جامعه قربانی تقدیم میکند خشونت های فامیلی باعث از هم گسیخته شدن فامیل گردیده وبعضاً
منجر به طالق زن ویا تفریق بین زوجین میگردد.خشونت  ،فرزندان خوردسن راکه هر لحظه به لطف ،عطوفت و مهربانی پدر و مادر
ضرورت دارند بی سرپرست ساخته وآنها را به کام نابودی میرد .خشونت های فامیلی در جامعه اثرات منفی را ببار آورده باعث کینه
اوعقدهء افراد گردیده و این افراد در روابط اجتماعی شان نیز با خشونت رفتار میکنند.
خشونت فامیلی افراد زیادی را بار دوش جامعه ساخته آنان را به سوی استعمال مواد مخدر ،ارتکاب سرقت و ده ها جرایم دیگر سوق
میدهد که خود برای جامعه مشکل ساز است.
در حال حاضر تحقیقات نشان میدهد که در مرکز و والیات کشور صدها تن مخصوصاً زنان خود را میسوزانند که علت اصلی این
خود سوزی ها به نحو خشونت های فامیلی قلمداد میگردد.که وقوع این حوادث باالی ورحیهء افراد اجتماع اثرات منفی خود را بجا
میگذارد.
عوامل خشونت های فامیلی کدام ها اند؟
عوامل خشونت های فامیلی نسبت به هر فامیل متفاوت ومتععد بوده میتواند ،به این اساس گفته میتوانم که عمده ترین عامل که
باعث خشونت های فامیلی میگردد قرار ذیل است.
مصاب بودن شخص به امراض روانی:
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هرگاه شخص مصاب به امراض روانی باشد به بهانه های مختلف دست به خشونت میزند.
عدم اعتماد بین فامیل مخصوص ًا زن و شوهر:
طوریکه هر لحظه شوهر حرکات زن را کنترول نموده سوالت بیجا نماید که با کی نشستی و کجا بودی وغیره.
بعضاً زن وشوهر ویا دیگر اعضای فامیل باالی یکدیگر خود بدگمان میباشند ودر تمام دوران زندگی یکدیگر خود را تعقیب مینمایند
که این حرکات باعث بروز خشونت های فامیلی میگردد.
تعدد زوجات:
عدم توانایی تامین عدالت مادی ومعنوی بین همسران چندگانه خود باعث خشونت در فامیل میگردد.
ازدواج های اجباری:
هرگاه بین زن و شوهر توازن روحی وتوافق روانی وجود داشته باشد زندگی شان به جارو جنجال تبدیل شده و باعث خشونت فامیلی
میگردد.
ازدواج های قبل از وقت:
گاهی اوقات پسر ودختر خورد سن را به عقد نکاح درمیآورند ،دختر و پسر که به سن بلوغ میرسند یکی ویا هردوی آنها عدم توافق
خود رانشان میدهند که باعث خشونت میگردد .زیرا نظر به عرف نا پسند جامعه طرفین حاضر نمیشوند که ازدواج را منحل کنند بنا
با دل ناخواسته با زندگی رقت بارایکه هر لحظه با خشونت همراه میباشد ادامه میدهند.
مداخلهء بیرونی در فامیل:
دربین فامیل گاهی اوقات مداخله اقارب زوجین ،زندگی زن و شوهر را برهم زده وباعث جاروجنجال فامیلی شده که منجر به خشونت
فامیلی میگردد.
بیکاری وفقر اقتصادی:
هرگاه فقر وبیکاری در خانواده سایه افگند ،بعضاً باعث خشونت میگردد با گفتن زن شوهر را که چرا کار نمیکنی  ،شوهر بدون تحمل
به لت وکوب آغاز میکند.
عدم احترام به حق ملکیت زن :
محروم ساختن زن از ملکیتش خشونت را در فامیل بوجود میآورد .در افغانستان اکثرا ً زن ها از گرفتن میراث ،حق مهریه وغیره حقوق
مالی محروم هستند ،که این محرومیت ها نیز یکی ازعوامل خشونت شده میتواند.
تفاوت سنی بین زن وشوهر:
گاهی اوقات تفاوت سن زن وشوهر ،باعث عدم درک یکدیگر میگردد زیرا تفاوت سن تفاوت روحیه ،نظر و تجربه را نیز در پی دارد
که هرگاه طرفین ازاین لحاظ باهم سازگاری نداشته باشند ،این مسله باعث بروز خشونت فامیلی میگردد
استبداد پیشه گی اعضای فامیل:
عدم مشوره وخودکامگی اعضای فامیل  ،مث ً
ال مردانیکه زن زا منحیث یک ابراز فکر کرده و اکثرا ً برعلیه زنان دست به خشونت میزنند.
زنان میخواهند که درهمه عرصه های زندگی با شوهر سهیم باشنند ،ولی مردان نه تنها به این خاسته های زنان شان صحه نمیگذارند
بلکه با خشونت به آنها جواب رد میدهند ،که این عمل آنها باعث عکس العمل منفی زن شده و خشونت فامیلی آغاز میشود.
ازدیاد اوالد بدون درنظرداشت مدت وزمان مناسب بین آنها:
ازدیاد زاد و ولد نامتناسب هم یکی از علل خشونت میباشد .زیرا عدم توانایی رسیدگی به تعلیم وتربیه  ،صحت و غیره امور مربوط به
اطفال منجر به بروز خشونت فامیلی میگردد.
41

سطح پایین آگاهی عامه:
به هراندازهء که سطح آگاهی دریک جامعه پایین باشد به همان اندازه افراد در فامیل وجامعه آگاهانه ویا نا آگاهانه به خشونت متوصل
میشوند.
ساختار سالم ازگانهای تطبیق کنندهء قانون:
اگر ارگانهای تطبیق کنندهء قانون رفتار درست نداشته باشند ،نمیتوانند که اشخاص خشونت کننده را به پنجهء قانون بکشاند .بناً
افراد خشن بدون ترس وهراس از پیگرد قانونی دست به خشونت میزنند .هرگاه شخص خشن مطمین باشد به پنجهء قانون سپرده
نمیشود بیشتر به خشونت تشویق میگردد.
بی خبری از قانون:
معموالً اشخاص متضرر که از حقوق خود خبر ندارند در برابر خشونت صبر وتحمل میکنند و از جانب دیگر هم خشونت کننده از
پیامد های کار خود بیخبر است دست به خشونت میزنند.
جهالت :جهالت نیز یکی از عامل خشونت های فامیلی است  .باوجودیکه قانون اساسی ،قانون نافذهء کشور ،حقوق بشر،استندردهای
بین المللی وشریعت اسالم انواع واشکال خشونت را ممنوع قرار داده وجهت ازبین بردن خشونت حقوق ووجایبی رابرای زن وشوهر
واعضای فامیل تصریح نموده وانهارا به رعایت آن مکلف میداند.
اما باآنهم خشونت فامیلی در افغانستان وجود داشته وخشونت های فامیلی قربانیان زیادی را از خود بجا میگذارد .قسمیکه همه
میدانیم علیه زنان انواع مختلف خشونت موجود بوده  ،لت وکوب زنان واطفال توسط اشخاص خشونت گر ادامه داشته وآنان را از
حقوق حقهء شان محروم ساخته اند.
اگر تعمق کنیم ریشه ومنبع بسیار از خشونت هارا در موارد لیست شده فوق بازیابی مینمایم.
بنابرآن د شرایط فعلی افغانستان ایجاب مینماید که یک مبارزهء جدی وسراسری علیه ازبین بردن انواع خشونت وعوامل آن آغاز
گردد با جامعه بسوی سعادت بیشتر سوق داده شود.
موادات شریعت در برابر خشونت علیه زنان
برابری زن ومرد درکرامت انسانی:
1یکی از مسایل که باعث خشونت علیه زنان میشود .تفکر بد بینانه علیه زنان است که آنها را در مسله کرامت انسانی پایین تر ازمردان
میشمارند وبناً هرعملی را علیه آنها روا میدارند.اما اسالم این نوع تفکر را رد نموده به نحویکه خداوند میفرماید( :به تحقیق ما کرامت
داده ایم اوالد آدم را) بنی آدم شامل مرد وزن میشود.
همچنان در حدیث شریف آمده است زنان شقایق مردان هستند .هیچگونه تفاوتی بین زن در اجر و ثواب اعمال عبادی در اسالم
وجود ندارد ،درقرآن شریف چنین آمده کسیکه عمل صالح انجام میدهد چه مرد باشد وچه زن در حالیکه او مومن باشد ما برای او
زندگی پاکیزه میدهیم و اجر اعمال انها را به نیکو ترین طریق خواهیم داد.
درمسله خروج آدم وحوا از بهشت  ،اسالم هردوی آنها را مقصر دانسته و هیچگاه مانند ادیان دیگر گناه خروج آدم از بهشت را به
گردن حوا که اولین زن میباشد نمی اندازد که در این مورد آیات زیادی قرآنکریم وجود دارد.
توصیه اسالم به رفتار نیکو با زنان:
2اسالم همیشه مردان (شوهر ران ) را به حسن معاشرت با زنان توصیه میکند و این توصیه را به لفظ امر ارشاد میکند و از تشدد و
خشونت در برابر آنها منع میکند ،چنانچه خداوند میفرماید:
(معاشرت کنید با زنان به خوبی ونیکی اگر چه انها را بد ببینید  ،شاید چیزی را که شما بد می بینید خداوند در آن خیر زیادی زا
بگذارد.
اگر دقیق به معنی ایت فوق توجه شود درمیابیم که شوهر ران حتی در حالیکه زن خود را پسند هم نکند باز هم شرعاً مکلف هستند
که بازنان رفتار نیکو داشته باشند.
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احادیث زیادی وجود دارد که مسلمانان را مکلف میسازد که با زنان خود رفتار وخلق نیکو داشته باشند در جای پیغمبر اکرم (ص)
میفرماید که بهترین شما کسی است که با اهل خود خوبتر باشد در جای دیگری میفرماید کامل ترین مومنان به ایمانداری کسی
است که از نظر اخالق خوبتر باشد وبا اهل خود بسیار لطف و نرمی کند.
همچنان در قانون جزای افغانستان احکام زیادی وجود دارد که حقوق قربانیان خشونت را تامین و از ان حمایت قانونی نموده است
که ذی ً
ال یکی از موادات قانون مذکور را تذکر میدهیم :
مادهء  442قانون جزا:
اگر دشنام مشتمل بر استناد واقعه معینه نباشد بلکه به نحو از انها اعتبار ویا حیثیت شخص را جریحه دار نماید ،درصورتیکه دشنام
به یکی از وسایل علنی تحقق یافته باشد مرتکب به حبس قصیریکه از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر
و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.

فـصـل هشتم
بـددادن
یکی از ستم های که بر زن وارد میگردد قرار گرفتن زن به عنوان بدل الصلح در نزاع ها و کشمکش هایی است که پدر دختر یا
برادرانش گرفتار شده است .قربانی اصلی این گونه نزاع ها دختر است که به عنوان خونبها در اختیار وارثین مقتول قرار می گیرد و
خانواده مقتول همیشه با دید تحقیر آمیز و خصمانه به او می نگرند .زن موجود مهربان مورد بی مهری قرار گرفته ،زندگی اش تیره
و غمبار میگردد و ابر سیاه نگون بختی بر او سایه افگنده با رنج و ذلت و غم هم آغوش میگردد.
در حالیکه خداوند متعال میفرماید :و التزو وازرة و زر  ..الی اخیر.
ترجمه :نمی بردارد هیچ شخصی گناه شخص دیگری را .این یکی از ظلم و ستم های بزرگی است نسبت به زن که مردم ما آن را
نسبت به زن روا داشته اند در حالیکه خداوند متعال ظلم کردن باالی تمام زنده جان ها را حرام قرار داده انسان به مراتب بلند ترین
موجودات در روی زمین است.
(بد) در لغت فارسی به معنی زشت ،ناپسند ،ضد نیکی میباشد .بد واژه و رسم و رواج ناپسندی است که در برخی مناطق کشور از
گذشته ها مروج بوده و زمانی که یکی از افراد خانواده به دالیل گوناگون از جمله قتل جانب مقابل ،مالمت و متهم پنداشته میشود،
طرف مقابل دختر آن خانواده را بنام (بد) از آن خود می سازد.
زمانی که بد را به حیث یک عنعنه از نظر می گذرانیم می بینیم که عنعنات و رسوم دارای مشخصات مختلف اند و برخالف عده
ای از این عنعنات که جزئی از افتخارات یک جامعه محسوب میگردد ،عده ای دیگر از این عنعنات به حیث نوعی از تجاوز به حقوق
انسانی افراد جامعه شناخته شده اند.
اثرات منفی بد:
بد زشت ترین عنعنه ایست که به طور کلی همه افراد خانواده و تمام کسانی را که به این قضیه مرتبط اند به نوعی از انواع ،متضرر
میگرداند .بر عالوه تاثیر مستقیم این عنعنه بر زندگی زن و مرد بی گمان اثرات وسیعی را در اجتماع نیز به جا میگذارد .انتقام جویی
یک از اثرات پایدار بد به شمار میرود که نظم جامعه را مختل میسازد یعنی با اینکه استدالل میگردد که بد راهی برای جلوگیری از
انتقام جویی است اما به وضاحت می بینیم که نتیجه کامال معکوس است.
خالصه اینکه بد دادن دختر به جرم دیگران هیچ ربطی به اسالم و دین نداشته عالوه از آن صلح کردن موضوع زن که بدل آن بد
دادن دختر میباشد حکم است به تغییر ما انزل اهلل صادر گردیده و ارتکاب کفر است .پیامبر اسالم در حیات خود موضوعی را که در
آن قضیه ارتکاب زن به صلح منجر گردیده بود به شدت نکوهش کرد.
 بد یکی از عنعنات مردم افغانستان بوده که درنقاط مختلف کشور داری اشکال گوناگون میباشند بد معموالً توسط شورا ،جرگه ونشست موی سفیدان محل یا دهستان تطبیق میگردد .بد زمانی بوقع میپیونددکه یک مرد افغان مردی را از فامیل افغان دیگر به
قتل رسانیده باشد یا کدام جرم بزرگ را درحق کسی نموده باشد .بدین منظور غرض جلوگیری از قتلهای دیگر دختران فامیل خودرا
به عقدنکاح فامیل مقتول در میاورند .این عنعنه پس از جلسه و فیصله موی سفیدان محل درمعرض اجرا قرار میگیرد طوریکه در
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اغاز موی سفیدان فامیل قاتل با یک یا چند راّس گوسفندو یک مقدار پول به خانه مقتول میروند .و ازانها پوزش خواسته تقاضا جرگه
را مینمایند .بد پس از شفاعت و پوزش زیادی از موی سفیدان مورد تطبیق قرار میگیرد .در دهستانها انهای که جرگه نمینمایند به
معنی ادامه خون ریزی است .این دشمنیها بعضابه جنگهای قومی چندین ساله تبدیل گردیدهاند .مانند قوم زدران جاجی ومنگل که
دشمنی این دو قوم تا هنوز ادامه دارد .درشهرها بد بخاطر تقلیل معیاد جرم و جلوگیری از قتل دیگر در معرض اجرا قرار میگیرندزیرا
درین مناطق حاکمیت دولت مستحکم تر میباشد .هده زیادی بدرا یکی از میراث کهن ،عدم نا رسائی جامعه و یک پدیده ناروا وخالف
کرامت انسانی میپندارند .بعضی بد را افتخارات سنن میپندارند دخترکه به بد داده میشود الی اخیر عمر در زیر فشار ظلم تعنه اذیت
ازار و مشکالت گوناگون غیر قابل تحمل قرار میداشته باشند .بعضاً قربانی این پدیده ننگین دختران خورد سال میباشند که از آغوش
مادرش جبرا ً جدا میشوند .بعضی از خوش شانسان اینگونه دختران یا بزودی میمیرند یا از خانه فرار کرده به دیار نامعلوم میروند
بد دادن دختران یکی از عنعنات ناپسند افغان ها است :
بد دادن دختران در افغانستان یکی از عنعنات ناپسند و انواع خشونت در برابر دختران و زنان در این کشور به حساب می آید .سکینه
 5سال داشت که به گفته خودش پانزده سال قبل در مقابل جرم برادرش به یک مرد  65ساله که تفاوت سنی آنها  60سال است
به بد داده شد.
خانم سکینه که فع ً
ال  20سال دارد می گوید ،برادر اش خانم پسر کاکایش را از منزل اش فرار داده بود و بااالخره وی قربانی این عمل
نادرست برادرش گردیده و به بد داده شد .سکینه به خاطر فرار از خانه مدت شش سال را در زندان سپری نموده و حاال در یکی از
خانه های امن در کابل به سر می برد.
او در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی بد دادنش بیشتر قصه کرد:
«مشکل همین بود که من مادر نداشتم ،مادر اندر و برادر اندر داشتم زمانی که  5سال داشتم برادر اندرم خانم پسر کاکایم را فرار
داد در بدل همان جرم برادرم ،پدرم مرا به مرد  65ساله به بد داد او حاال  80ساله است».
مساله بد دادن در افغانستان از سالها به اینسو در این کشور مروج است .به اساس معلومات ارایه شده از سوی کمسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان ،میزان بد دادن دختران در این کشور افزایش یافته است .پروین رحیمی مسوول بخش حمایت و انکشاف کمسیون
مستقل حقوق بشر گفت ،بد دادن دختران نه تنها در والیات دور دست بلکه در ولسوالی های کابل نیز ازدیاد پیدا کرده است.
خانم رحیمی در ادامه گفت:
«هر اندازه که نا امنی باشد هر قدر که فاصله دولت از مردم بیشتر شود و دسترسی مردم به ارگانهای عدلی و قضای کمتر شود ما
شاید افزایش قضایای بد دادن خواهیم بود ،متاسفانه قضایای بد دادن در سرتاسر افغانستان است حتی ما گفته می توانیم در ولسوالی
های کابل قضایای بد دادن وجود دارد و قضیه بد دادن را کسی فیصله می نماید که متاسفانه در چوکی های بلند دولتی هستند در
حالی که هم قانون جزای افغانستان و هم قانون منع خشونت علیه زنان در این رابطه موقف بسیار جدی گرفته است».
به گفته وی ،دختران اکثرا ً به خاطر قضایای چون قتل ،تجاوز جنسی و حتی فرار از منزل که از سوی اقارب شان صورت می گیرد
به بد داده می شوند .به گفته خانم سکینه ،زمانی که  10سال داشت شب عروسی اش از خانه فرار نموده و به خانه مامای خود پناه
برد اما مامای سکینه وی را به عقد نکاح پسر خود در آورد.
اینکه مامای وی چرا سکینه را به پسر خود نکاح نمود ،سکینه گفت:
«زمانی که دانستم از همانجا فرار کردم ساعت نو شب از خانه بیرون شدم و ساعت هفت صبح خانه مامایم رسیدم ،مامایم سه روز
مرا نگاه کرد و بعد از آن گفت که تو را اگر پدرت پیدا کند یا می کشد یا به همان مرد  65ساله می دهد به همین دلیل مرا به پسر
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ماما خود نکاح کرد .بعدا ً از آنجا فرار نمودیم».
خانواده شوهر و پدر سکینه بعد از سه و نیم سال به خاطر فرار سکینه به نهاد های عدلی و قضای مراجعه کرده و تالش کردند تا
سکینه به جرم فرار از منزل زندانی شود .سکینه  20ساله پس از مجازات به حبس در زندان صاحب فرزند می شود.
این خانم بیشتر در این مورد گفت:
«سه و نیم سال با پسر مامایم در فرار بودم بعد از سه و نیم سال پدرم ما را تعقیب کرد .حاال یک پسر  9ماهه دارم و در زندان تولد
شده ،وقتی که مرا پیدا کردند ،زندانی نمودند دو ماه بعد از زندانی شدن من شوهرم را هم پیدا نموده زندانی کردند شوهرم به 10
سال حبس محکوم شده و من به دو سال زندان محکوم شدم».
سکینه اکنون از زندان رها شده و در یکی از خانه های امن در کابل با پسر خود زندگی می نماید .این تنها سکینه نیست که به بد
داده شده است بلکه هزاران زنی دیگر نیز موجود اند که قربانی اعمال ناشایست مردان شده و به بد داده شده اند .اما کمسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان می گوید ،آمار دقیق از قضایای بد دادن دختران را در اختیار ندارد.
اینکه قربانیان قضایایی بد برای رسیده گی به مشکالت شان چرا به نهاد های عدلی و قضایی مراجعه کرده نمی توانند ،خانم رحیمی
پاسخ می دهد:
«یک دختر که به بد داده می شود او کی است او کسی است که به اجبار نکاح می شود در مقابل یک عمل جرمی به بد داده می
شود با قیودات بسیار جدی مواجه می شوند حتی اجازه رفتن به خانه پدر خود را نمی داشته باشند .وقتی که افراد ریش سفید و
افرادی که توقع حل یک مشکل از آنها برده می شود در یک جرگه فیصله می نمایند دختر را به بد می دهند بعد از آن او دختر به
کی اعتماد کند کی همرای او کمک می کند که دست او را بگیرد و نزد حکومت ببرد».
زنان در افغانستان همواره مورد خشونت های مختلف قرار می گیرند .آنان در سه دهه اخیر از هر نوع حقوق سیاسی ،اقتصادی ،و
اجتماعی بی بهره مانده اند .با آنکه در  10سال گذشته وزارت امور زنان افغانستان ،کمسیون مستقل حقوق بشر و نهاد های مدافع
حقوق زن تالش های را در زمینه بهبود وضعیت زنان در این کشور به خرچ داده اند ،زنان در افغانستان هنوز هم با مشکالت گوناگون
مواجه اند.
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