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مجموعهھ حقوقق ززنن
 
 

ززنن بحيیث یک اانسانن دداارراایی حقوقق متعددد ااست وو اازز ططرفف ددیگر٬، صحبت کرددنن 
اازز حقوقق ززنن به صوررتت عامم تمامم حقوقق رراا ددرر بر می گيیردد که یک شخص 
بحيیث یک اانسانن دداارراا ااست. بناً تعداادد حقوقق که ددرر ااین مجموعه ددررجج گرددیدهه 

ااند٬، به هھھھيیچ صوررتت جامع اافراادد نمی باشند.
اازز ططرفف ددیگر؛ بحث مفصل پيیراامونن هھھھر حق ززنن بسيیارر گسترددهه بوددهه وو سيیاهه 
کرددنن چند صفحه ددرر ااین مجموعه به معنی پوشش کلی حقوقق متذکرهه 
نمی باشد. بل بحث مختصر ااست که فقط می توااند آآنراا یک رروویکردد گذرراا یادد 

کردد.
ددرر ااین مجموعه کوشيیدهه شدهه ااست که هھھھر حق با ددرر نظرددااشت ااصولل 
علمی حقوقق تعریف شدهه وو بعدااً پيیراامونن آآنن اازز چهھھارر منبع مهھھم ( قانونن٬، آآیاتت 
قرآآنن کریم٬، ااحاددیث ررسولل هللا وو کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی) ااسنادد جمع 

گردددد وو ددرر ااخيیر هھھھم٬، موضوعع مرتبط تحت عنواانن «متفرقه» ددررجج گردددد.
«مجموعه حقوقق ززنن» ددرر قالب 16 قسمت بدست نشر سپرددهه خوااهھھھد شد. 
نگاررندهه اازز تمامم ااشخاصص که ااین مجموعه رراا مطالعه می کنند٬، صميیمانه 
خوااهھھھشمند ااست که لطف نموددهه نظریاتت شانن رراا پيیراامونن کمی وو کاستی 

هھھھایی آآنن با نگاررندهه اازز آآددررسس هھھھایی ذذیل شریک ساززدد.
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قسمت ااوولل:
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بسم هللا االرحمن االرحيیم
قرآآنن مجيید :

"يَأَيهھھَا االنَّاسس إإِنَّا خَلَقْنَكم مِّن ذذَكَرٍ ووَ أأُنثى ووَ جَعَلْنَكمْ شعُوباً ووَ قَبَائلَ لِتَعَاررَفُواا إإِننَّ 
أأَكرَمَكمْ عِندَ االلَّهِ أأَتْقَاكُمْ إإِننَّ االلَّهَ عَلِيیمٌ خَبِيیرٌ."

"ااىى مرددمم ! ما شما رراا اازز يك مردد وو ززنن آآفريديم ٬، وو تيیرهه هھھھا وو قبيیله هھھھا قراارر 
دداادديم ٬، تا يكديگر رراا بشناسيید٬، وولى گرااميیترين شما نزدد خدااووند باتقوااترين 

شماست ٬، خدااووند دداانا وو خبيیر ااست" . (سوررهه االحجرااتت٬، آآیه سيیزددهھھھم)
سنت:

" اایی مرددمم ! پرووررووددگاررتانن یکی وو پدرراانتانن یکی ااست . هھھھمه شما اازز آآددمم وو 
آآددمم نيیز اازز خاکک آآفریدهه شدهه ااست . هھھھمانا بزررگوااررترین شما پرهھھھيیزکاررترین 
شماست .هھھھيیچ عربی بر عجمی برتریی نداارردد مگر به پرهھھھيیزکارریی" (حدیث اازز 

ررسولل هللا)
قانونن:

"هھھھر نوعع تبعيیض وو اامتيیازز بيین ااتباعع اافغانستانن ممنوعع ااست.
ااتباعع اافغانستانن ااعم اازز ززنن وو مردد ددرر براابر قانونن دداارراايي حقوقق وو ووجايب 

مساوويي مي باشند."( ماددهه بيیست وو ددوومم قانونن ااساسی اافغانستانن)
 

کنواانسنيیونن بيین االمللی:
"ددرر حيیثيیت اانساني ٬، ززنن با مردد براابر ااست وو به هھھھمانن ااندااززهه که ززنن ووظظايفي 
دداارردد ٬، اازز حقوقق نيیز برخورردداارر ااست وو دداارراايي شخصيیت مدني وو ذذمه مالي 
مستقل وو حق حفظ نامم وو نسبت خويش رراا دداارردد." ) فقرۀ ااوولل ماددۀ ششم 

ااعالميیه حقوقق بشر ااسالمی)
 

مقدمه
ززنن٬، فقط وو فقط ززنن نيیست. بل ززنن؛ ماددرر ااست٬، خوااهھھھر ااست٬، ددختر ااست٬، 

عمه ااست٬، خاله ااست وو هھھھمسر ااست.
ززنن با یک ددست گهھھوااررهه ططفل رراا می جنباند وو با ددست ددیگر سرنوشت 
جامعه بشریی رراا ررقم ميیزند. آآغوشش ززنانن؛ مهھھد پرووررشش بزررگانن ااند وو اافتخارر 
ميیزبانی پيیامبراانن رراا ددااررند. آآمنه ماددرر ررسولل هللا؛ ررسالت بسا عظيیم رراا با 
پرووررشش پيیامبر به عهھھدهه گرفت وو ررسولل خداا رراا یارریی نمودد تا ااوو مخلوقق خداا رراا 

به اامر خداا اازز جالل جهھھالت نجاتت ددهھھھد٬، وو به ساحل نجاتت برساند.
خدیجه کبراا هھھھمسر گراامی ررسولل هللا ااووليین شخصی بودد که به ااسالمم 
اایمانن آآوورردد٬، اازز هھھھيیچ سعی وو کوشش براایی تروویج ااین ددین ددرریغ ننمودد٬، تمامم 
دداارراایی هھھھایش رراا ددرر ررااستایی اانجامم ررسالت نبی کریم مصرفف نمودد وو تا آآخرین 

لحظه اازز ززندگی ددرر کناررسولل هللا بی اایستادد.
خليیفه سومم وو چهھھاررمم ااسالمم با عقد ااززددووااجج با ددختراانن ررسولل هللا به ددررجاتت 
باالیی نائيیل آآمدند. ااوولی لقب ذذوواالنرین رراا کسب نمودد چونن ددوو ددختر ررسولل 



هللا ددرر ددوو ززمانن متفاووتت ددرر عقد نکاحح جنابب شانن بودد. وو ددوومی هھھھم جزء اازز 
ااهھھھلبيیت پاکک نبی کریم شد.

ززینب کبراا نوااسه ررسولل هللا٬، ددختر علی خليیفة هللا وو قهھھرمانن کربال؛ پيیامم آآوورر 
شهھھامتهھھا وو شهھھاددتهھھایی کربال ااست وو به گفته یکی اازز بزررگانن: "ااگر ززینب 

نمی بودد٬، کربال ددرر کربال می ماند. " (1).
ززنن ددرر البالیی آآیاتت اازز قرآآنن کریم٬، ااحاددیث نبویی ٬، قواانيین اافغانستانن وو 
کنواانسيیونن هھھھایی بيین االمللی؛ اازز مقامم ووااالیی برخورردداارر ااست. خدااووند(جج) می 
فرماید که هھھھمه اازز ززنن وو مردد آآفریدهه شدهه ااند٬، وو ررسولل هللا(صص) بهھھشت رراا ددرر 
ززیر پایی ماددرراانن قراارر ددااددهه٬، وو بهھھترین شخص کسی رراا معرفی کرددهه ااست که 
با هھھھمسرشش بهھھترین باشد٬، وو قواانيین اافغانستانن با پيیروویی اازز ددین مبيین ااسالمم 
بيیشتر اازز پيیش به حقوقق ززنن توجه ددااشته ااست وو ماددۀ 22 قانونن ااساسی 
نافذۀ سالل 1382؛ هھھھر نوعع تبعيیض بيین ززنن وو مردد رراا ممنوعع کرددهه ااست. ززنن وو 
مردد رراا دداارراایی حقوقق وو تکاليیف مساوویی ددرر مقابل قانونن پندااشته ااست. وو ددرر 

هھھھمه کنواانسيیونن هھھھایی بيین االمللی ميیتواانن ددرر مورردد حقوقق ززنن موااددیی یافت.
حقوقق ززنن یکی اازز پرددغدغه ترین مباحث ددرر نظامم حقوقی ااسالمم وو نظامهھھایی 
حقوقی کشورر هھھھایی ااسالمی ميیباشد. وو کوشش شدهه که حقوقق ززنن ددرر 
محدووددۀ شریعت ااسالمم به بهھھترین ووجه آآنن تأميین گردددد. وولی متأسفانه 
قواانيین بعضی اازز کشوررهھھھایی ااسالمی توجه کمتریی به حقوقق ززنن مبذوولل 
ددااشته ااند٬، وو یا با ددید متفاووتت نسبت به ددید ددین مبيین ااسالمم٬، به حقوقق ززنن 
نگریسته ااند. وو بيیگانگانن هھھھم فهھھميیدهه وو یا نه فهھھميیدهه٬، با نشانه گرفتن عدمم 
تأميین حقوقق ززنن ددرر نظامهھھایی حقوقی ااین کشوررهھھھا٬، بارر گناهه رراا برددووشش ددین 

ااسالمم گذااشته ااند.
با ووجوددیکه حقوقق ززنن ددرر قواانيین بعضی اازز کشوررهھھھایی ااسالمی به شکل 
ااحسن آآنن اانعکاسس یافته ااما ددرر عمل مورردد تجاووزز وو تهھھدید قراارر گرفته ااست. 
که ددرر ااینجا نظامم حقوقی ااین کشوررهھھھا مقصر نيیستند. بل سایر عواامل ددرر 
برووزز تجاووزز بر حقوقق ززنن نقش ااساسی رراا اایفأ ميیکنند که یکی اازز مهھھمترین 
عواامل نقض حقوقق ززنن ددرر کنارر سایر عواامل ددیگر ددرر ااین کشورر هھھھا٬، عباررتت اازز 

"عدمم آآگاهھھھی مرددمم اازز ااحکامم قانونن" (2)ااست.
اافغانستانن اازز جمله کشوررهھھھایی ااست٬، که حقوقق ززنن ددرر قواانيین نافذهه آآنن به 
شکل شاید وو بایدشش اانعکاسس یافته ااما بدليیل عدمم آآگاهھھھی مرددمم اازز ااحکامم 
قواانيین که ددرر ررووشنائی ددین مبيین ااسالمم تدووین گرددیدهه ااند٬، مواارردد نقض 
ً وو شدیدااً  حقوقق ززنن قابل تأمل ااند. ووبراایی اازز ميیانن برددااشتن ااین عامل٬، جداا
براایی ررااهه ااندااززیی پرووگراامم هھھھایی آآگاهھھھی عامه ددرر جهھھت تأميین حاکميیت قانونن وو 

ررفع نقض حقوقق مرددمم خصوصاً حقوقق ززنن ضرووررتت ااحساسس می شودد.
ررساله که ددرر ددست شما قراارر دداارردد وو ددااررید مطالعه می کنيید٬، تعدااددیی محدوودد 
ااما ااساسی وو مهھھم اازز حقوقق ززنن رراا به معرفی ميیگيیردد. ددرر ااین ررساله 
کوشش شدهه که حقوقق ززنن به شکل خالصه ددرر ررووشنائی آآیاتت اازز کالمم هللا٬، 



ااحاددیث نبویی٬، ااحکامم قواانيین اافغانستانن وو کنواانسيیونن هھھھایی بيین االمللی به 
هھھھدفف آآگاهھھھی عامه مورردد بحث وو برررسی قراارر گيیرند.

ررسالۀ هھھھذاا ددرر قالب یک مقدمه وو سه فصل تدووین گرددیدهه ااست. فصل ااوولل 
آآنن شامل ررووند تارریخی حقوقق ززنن ددرر تمدنن هھھھایی عمدهه جهھھانن اازز جمله تمدنن 
ااسالمم می باشد٬، فصل ددوومم ااین ررساله به عمدهه ترین حقوقق مالی ززنن 
تمرکز دداارردد٬، وو فصل سومم هھھھم دداارردد اازز ااساسی ترین حقوقق غيیر مالی ززنن 

بحث ميیکند.
 (IDLO) ددرر ااخيیر اازز تمامم کاررمنداانن ساززمانن بيین االملل اانکشافف حقوقق
ً ددیپاررتمنت ترینيیگ که ددرر تهھھيیه ااین ررساله یارریی ررساندند وو تجارربب  خصوصا
خویش رراا ددرر ااختيیارر بندهه گذااشتند وو اازز ررهھھھنودد هھھھایی علمی شانن فيیض برددمم٬، 

اازز صميیم قلب سپاسس گذاارریی ميیکنم.
ااین ررساله به هھھھيیچ عنواانن عارریی اازز ااشتباهھھھاتت نيیست. وو ااميید ددااررمم به 

بزررگواارریی خویش عفو نموددهه وو ددرر ااصالحح آآنن یارریی ررسانيید.
 
 

فصل ااوولل
 

مبحث ااوولل
 

کليیاتت
 

تعریف حقوقق ززنن
براایی فهھھم بهھھتر معنی «حقوقق ززنن»٬، ااووالً «حقوقق» رراا تعریف می نمایم وو بعدااً 
مطابق به قانونن٬، تعریفی اازز «ززنن» اارراایه خوااهھھھيیم ددااشت. وو ددرر ااخيیر هھھھم 

«حقوقق ززنن» رراا معرفی می نمایيیم.
تعریف حقوقق:

حقوقق رراا اازز ددوو نگاهه تعریف کرددهه ااند که عباررتت اازز تعریف عندیی حقوقق وو 
تعریف آآفاقی حقوقق می باشند.

االف) تعریف عندیی حقوقق: حقوقق جمع حق ااست. وو معانی عندیی حقوقق 
هھھھم عباررتت اازز سهھھم٬، حصه٬، اامتيیازز٬، بخش وو... ااست. که تمامم معانی عندیی 

حقوقق٬، بيیانن کنندهه اامتيیازز ااند.
بب) تعریف آآفاقی حقوقق: حقوقق جمع حق ااست. وو معانی آآفاقی حقوقق هھھھم 
عباررتت اازز قوااعد٬، مقرررااتت٬، حکم٬، قانونن٬، اامر٬، فرمانن وو ...ااست. که تمامم 

معانی آآفاقی حقوقق بيیانن کنندهه قوااعد وو مقرررااتت ااند.
 

تعریف ززنن:



براایی ززنن می تواانن ددوو تعریف اارراایه کردد. ااوولل٬، اازز نگاهه عامم که مرددمم ددرر جامعه 
ااین تعریف رراا به ززنانن ميیدهھھھند. وو ددوومم٬، اازز نگاهه قانونن.

االف) تعریف عامم اازز ززنن: ددرر جامعه ززنن به ااناثث ااططالقق می گردددد که عقد ااززددووااجج 
بسته باشد. وو ااناثث که عقد ااززددووااجج نبسته باشد٬، ززنن ااططالقق نشدهه٬، بل به 

آآنن ددختر می گویند.
بب) تعریف ززنن مطابق به قانونن: مطابق به فقرۀ ااوولل ماددۀ سومم قانونن منع 

خشونت عليیه ززنانن٬، ززنن عباررتت اازز ااناثث بالغ وو نا بالغ ااست.
یاددااشت: ددرر ااین بحث «حقوقق ززنن»؛ معنایی «عندیی حقوقق» وو « تعریف ززنن 

مطابق به قانونن» مد نظر می باشد.
تعریف حقوقق ززنن:

حقوقق ززنن عباررتت اازز اامتيیاززااتت ااند که براایی ززنانن بالغ وو نا بالغ ددرر حدوودد ااحکامم 
قانونن وو شریعت به ررسميیت شناخته شدهه ااست.

 
 
 

مجموعه حقوقق ززنن – قسمت ددوومم
 

مبحث ددوومم
حقوقق ززنن ددرر البالیی تارریخ

حقوقق ززنن ددرر ااددوواارر تاررخخ سيیر پر فراازز وو نشيیب رراا پيیموددهه ااست. بدوونن شک اازز 
ززمانن شکل گيیریی اانسانن٬، حقوقق ززنن مطرحح بوددهه وو ززمانی حقوقق ززنن بحيیث 
یک بحث قابل تأمل جا اافتادد که بشر اازز شکل ززندگی بدوویی خاررجج شدهه وو 

جواامع بشریی شکل ددااددند.
صحبت اازز حقوقق ززنن اازز نگاهه تارریخی٬، کارریی بسا مشکل ااست٬، چونن ااسنادد 
ً ااسنادد که بر  کامل اازز ميیلونهھھا سالل ززندگی بشر ددرر ددست نيیست. وو عموما
مبنایی آآنن حقوقق ززنن رراا ددرر ااددوواارر گذااشته به بحث گرفته می شودد٬، اازز ززمانن 
بعد اازز اایجادد خط ااست. وو باید گفت که فقط آآنهھھایی تواانستند که تارریخ شانن رراا 
بنوینسد که اازز تمدنن برخورردداارر بوددند. بناً ددرر بحث هھھھذاا٬، حقوقق ززنن رراا ددرر عمدهه 
ترین تمدنن هھھھایی جهھھانن اازز قبيیل بيین االنهھھرین باستانن٬، یونانن٬،رروومم وو ااسالمم مورردد 
برررسی ميیگيیریم. وو براایی فهھھم بهھھتر حقوقق ززنن ددرر تمدنن ااسالمم٬، حقوقق ززنن رراا 

ددرر عربب قبل اازز ااسالمم هھھھم بحث خوااهھھھيیم کردد.
 

حقوقق ززنن ددرر یونانن باستانن:
تمدنن یونانن سر آآغازز تمدنن اامرووزز ااست. االبته نقش سایر تمدنن هھھھا رراا هھھھم ددرر 

پيیداایش تمدنن اامرووززیی نمی تواانن ناددیدهه گرفت.
حقوقق ززنانن ددرر تمدنن یونانن تأميین نبوددهه٬، بل مواارردد متعددد نقض حقوقق ززنانن 
قابل مشاهھھھدهه ااند.ددرر ززمانن حکومت آآخایی هھھھا که ددرر قرنن سيیزددهه قبل اازز ميیالدد 
بر یونانن حکومت ميیکرددند٬، ززنهھھا فاقد ااررززشش اانسانی بوددند وو مانند اامواالل وو 



حيیوااناتت تباددله می گرددیدند. آآخایی هھھھا براایی تشویق مرددمم ددرر ااشترااکک ددرر 
جنگهھھا اازز ززنن هھھھا ااستفاددهه ميیکرددند. تعددد ززووجاتت٬، دداارریی حدیی نبودد وو هھھھر مردد 
حق ددااشت که به هھھھر ااندااززهه که ميیخوااهھھھد خانم بگيیردد. ااما ززنهھھا ددرر ااین ززمانن 

حق ددااشتند ددرر ااجتماعاتت مردد هھھھا حضورر پيیداا کنند٬، وو ااظظهھھارر نظر نمایند.
ددرر آآتن وو ااسپاررتت٬، ززنن هھھھا مجبورر به ااشترااکک ددرر باززیی هھھھایی خشن وو کشتی 
رراانی ميیگرددیدند تا بدنن شانن سالم ماندهه وو صحتمند باشند . ززنانی که 
ضعيیف بوددند مورردد تنفر جامعه بوددند. پسراانن حق ندااشتند تا با آآنهھھا ااززددووااجج 
نمایند چونن اامکانن ددااشت که ااووالدد شانن ضعيیف متولد شوند. ااگر پسریی با 
ددختر ضعيیفی ااززددووااجج ميیکردد٬، محکومم به غراامت بودد. مهھھریه موجودد نبودد وو 
فاميیل ددختر مکلف بودد تا جهھھزیه ددختر رراا آآماددهه کند وو براایی دداامادد ددهھھھد. وو حتی 
پدررهھھھا براایی فراارر اازز تهھھيیه جهھھيیزیه٬، ددختراانن شانن رراا به قتل ميیرساندند. عفت وو 
عزتت فاميیل هھھھا ددرر نظر گرفته نمی شد وو مردد هھھھا حق ددااشتند که با ززنهھھایی 
که ددرر قيید نکاحح شانن نبوددند هھھھم رراابطه جنسی ددااشته باشند. فاميیل هھھھا 

ااووالدد شانراا ددرر پيیشگاهه خداایانن قربانی ميیکرددند.
 
 

حقوقق ززنن ددرر رروومم باستانن:
رروومم ززمانی بزررگترین قرتت جهھھانن بودد٬، وو دداارراایی اامپرااططورریی ووسيیع که اازز ااررووپا 

آآغازز وو تا غربب آآسيیا االی شمالل آآفریقا اادداامه ددااشت.
ددرر رروومم هھھھم نظامم پدرر ساالرریی حاکم بودد وو شوهھھھر هھھھا ميیتواانست که٬، خودد 
هھھھمسرشانن رراا ددرر صوررتت ااررتکابب جرمی مجاززااتت نماید. کاتن یکی اازز ررووميیانن 
ميیگوید: " شوهھھھر بر ززنن خودد حاکم ااست وو ااختيیاررشش رراا حدیی نيیست٬، وو هھھھر 
چه بخوااهھھھد ميیتوااند. ااگر ززنن خطایی کند ااوو رراا جزاا ددهھھھد٬، ااگر شراابب بنوشد 
محکومش کند وو ااگر بی ناموسی کند٬، ااعداامش کند." تهھھيیه جهھھيیزیه بدووشش 
فاميیل ددختر بودد وو تا ززمانيیکه هھھھمسر وو شوهھھھر یکجا بوددند٬، جهھھيیزیه ددرر ااختيیارر 
شوهھھھر بودد. ااما بعد اازز ططالقق٬، شوهھھھر باید که جهھھيیزیه رراا براایی ددختر مستردد 
ميیکردد. ززنن دداارراایی ااختيیارر ططالقق بودد وو ميیتواانست هھھھر ززماینکه بيیخوااهھھھد ططالقق 
بگيیردد. پدرراانن ددختراانن حق ددااشتند که ااووالدد شانن رراا مجبورر به ططالقق کنند٬، وولو 
که خودد ددختر هھھھم ررضایت ندااشت. عقد ااززددووااجج به هھھھدفف کثرتت نفوسس منعقد 

می شد.
 

حقوقق ززنن ددرر عربب ددووررۀ جاهھھھليیت
عربب ددووررۀ جاهھھھليیت یکی اازز بدترین ززمانن نقض حقوقق ززنانن بودد. ددختر ددااشتن 
ننگ وو عارر بودد وو حتی مردد هھھھا براایی فراارر اازز ااین ننگ ووعارر٬، ددختراانن شانن رراا 
ززندهه به گورر ميیکرددند. مرددهھھھا اازز تولد ددختر هھھھا به خشم می آآمدند. قرآآنن کریم 
ددرر ااین مورردد می فرماید : "ووَ إإذِذَاا بُشرَ أأَحَدهھھُھُم بِاالُنثى ظظلَّ ووَجهھْھُهُ مُسودَدًّاا ووَ هھھھُوَ 
"(1)؛ ترجمه: " چونن يکي اازز آآنانن رراا به فرززند ددختر مژددهه ميددااددند اازز  كَظِيیمٌ
شدتت غم وو حسرتت ررخساررشش سيیاهه ميشد وو سخت ددلتنگ ميگردديد "ددرر 



ااین ززمانن٬، ااعراابب به سگ هھھھایی شانن نسبت به ددختراانن شانن بيیشتر توجه 
ددااشتند. بخاططریکه سگ هھھھایی شانن رراا به آآبب می ااندااختند وولی ددختراانن شانن 
رراا ززندهه ددرر گورر ددفن می کرددند(2). تعددد ااززددووااجج حد یی ندااشت وو مرددهھھھا 
ميیتواانستند به هھھھر ااندااززهه که بيیخوااهھھھند عقد ااززددووااجج ببندند. وو بعضی مرددهھھھا 

دداارراایی ززووجاتت متعددد بوددند.
 

ووضيیعت حقوقق ززنن ددرر ااسالمم:
ددین مبيین ااسالمم ددرر سرززميینی ظظهھھورر کردد که حقوقق ززنن کامالً ررعایت نمی 
شد٬، وو به ززنن بحيیث یک مخلوقق فاقد ااررززشش ددیدهه می شد وو نارروواایی هھھھایی 
ززیاددیی ددرر حق ززنن رروواا می ددااشتند. ززنن ددرر ااسالمم اازز جایگاهه باالیی برخورردداارر 

ااست. که مصدااقق آآنن آآیاتت قرآآنن کریم وو ااحاددیث ررسولل هللا ااست.
 
 

مبحث سومم
 

حقوقق ززنن ددرر آآیاتت٬، ااحاددیث وو قانونن ااساسی
حقوقق ززنن ددرر آآیاتت قرآآنن کریم:

ددرر ددین مبيین ااسالمم معيیارر بزررگی وو برتریی تقویی ااست وو ااین تقویی ااست که 
سيیاهه رراا اازز سفيید وو خوبب رراا اازز بد تفکيیک ميیکند. وو کسی نزدد خدااووند با 
کراامت تر وو بزررگگ تر ااست که با تقویی تر باشد. چنانچه خدااووند(جج) ددرر سوررهه 
" ترجمه:"  َّ أأَكرَمَكمْ عِندَ االلَّهِ أأَتْقَاكُمْ حجرااتت آآیه سيیزددهھھھم می فرماید: " إإِنن
کسی نزدد خدااووند کراامت دداارردد که تقویی ددااشته باشد." ااگر کراامت رراا به 
معنی بزررگی بگيیریم آآنهھھایی نزدد خدااووند بزررگگ ااند که متقی باشند.. بناً معيیارر 
برتریی ددرر ددین ااسالمم جنسيیت٬، قومم٬، نژاادد٬، ززبانن٬، ررنگ وو ...نيیست. اازز ططرفف 
ددیگر مردد وو ززنن اازز نفس ووااحد خلق شدهه ااند :" يَأَيهھھَا االنَّاسس ااتَّقُواا ررَبَّكُمُ االَّذِىى 
"(3)؛ ترجمه: " ااىى مرددمم ! اازز (مخالفت ) پرووررددگاررتانن  خَلَقَكم مِّن نَّفْسٍ ووَحِدَةةٍ
بپرهھھھيیزيد! كه هھھھمه شما رراا اازز يك اانسانن آآفريد". وو ااین آآیه مباررکه جواابی 
ااست براایی آآنهھھایکه٬، بيین ززنن وو مردد رراا اازز نگاهه نفس تبعيیض قایل می شوند. وو 
با ووجوددیکه ددرر ااین سوررهه نامی اازز ززنن برددهه نشدهه ااست ااما کلمه «االناسس» 
آآمدهه وو «االناسس» ددرر ززبانن عربی به معنی «مرددمم» ااست که شامل مردد ووززنن 
ميیشودد بناً حکم ااین آآیه عامم بوددهه که ددرر بر گيیرندهه ززنن وو مردد ااست. اازز جانب 
ددیگر خدااووند ميیفرماید که تمامم اانسانن هھھھا رراا اازز جنس مذکر وو مؤنث خلق 
کرددهه ااست وو براایی معرفت وو شناخت به شعبه هھھھا قبائيیل مختلف تقسيیم 
نموددهه ااست ووميیعارر برتریی تقویی ااست وو خدااووند(جج) به ااین اامر علم دداارردد. 
"يَأَيهھھَا االنَّاسس إإِنَّا خَلَقْنَكم مِّن ذذَكَرٍ ووَ أأُنثى ووَ جَعَلْنَكمْ شعُوباً ووَ قَبَائلَ لِتَعَاررَفُواا إإِننَّ 
"(4) ااین آآیه مباررکه گوااهه ااین اامر  أأَكرَمَكمْ عِندَ االلَّهِ أأَتْقَاكُمْ إإِننَّ االلَّهَ عَلِيیمٌ خَبِيیرٌ
ااست که مرددمم (ززنن وو مردد) اازز یک جنس مُذَکر وو مؤنث خلق شدهه ااند. وو کداامم 

تفاووتت ددرر بيین آآنهھھا نيیست.



وولی یک سواالل ااساسی ااین ااست که خدااووند(جج) مردداانن رراا ددرر قر آآنن کریم ددرر 
سوررهه االنساء آآیه ٬13، «قواامونن» خطابب قراارر ددااددهه ااست .وو آآیا ااین کلمه به 

معنی برتریی مردد نسبت به ززنن نيیست؟
«قواامم» ددرر عربی به معنی شخصی ااست که مکلف به اانجامم اامریی باشد 
ً به خاططریی خدااووند (جج) مردد رراا ددرر  که آآنراا «االمتکفل باألمر» هھھھم گویند وو بنا
قرآآنن «قواامونن» خطابب نموددهه ااست٬، که مردد ددرر متکفل مخاررجج خانه٬، نفقه 
هھھھمسر وو حفاظظت اازز حيیاطط خانه ااست. ااین معنی «قواامونن» مبيین ااین اامر 
ااست که ااین کلمه کداامم اامتيیازز براایی مردد نسيیت به ززنن نبوددهه وو نيیست که 
مردد بر مبنایی آآنن نسبت به ززنن برتر باشد. بل ااین یک تکليیف ااست که بر 

ددووشش مردد گذااشته شدهه ااست وو تکليیف اامتيیازز نيیست.
ددرر ااخيیر اازز فحواایی آآیاتت فوقق به ااین نتيیجه ميیرسيیم که ززنن وو مردد نزدد 
خدااووند(جج) دداارراایی مقامم وو منزلت یکسانن ااست وو ااگر خدااووند(جج) ددرر جایی بيین 
ااین ددوو مخلوقق تفاووتت قائيیل شدهه ااست. مانند «قواامونن»٬، حکمتی بزررگگ ددرر 

آآنن نهھھفته ااست.
وو اازز جانب ددیگر ااگر ددرر جایگاهه ززنن ددرر قرآآنن بيیشتر تر تعمق کنيیم٬، ددرر می یابيیم 
که بيیش اازز 400 بارر کلمه «ززنن» ددرر قرآآنن کریم به نيیکی یادد شدهه ااست. وو هھھھم 

چنانن نامم هھھھایی کثيیریی اازز ززنن هھھھا ددرر البالیی قرآآنن کریم ذذکر گرددیدهه ااند. مانند:
یکی اازز ززنانی که ددرر قرآآنن اازز وویی نامم برددهه شدههااست٬، مریم ددختر عمراانن 
ااست؛ قرآآنن برخالفف اانجيیل حوااددثث ززندگی مریم رراا اازز اابتداایی تولد ااوو ددنبالل 
میکند٬، وو ااینکه ززکریا سرپرستی ااوو رراا برعهھھدهه گرفت. ددرر قرآآنن آآمدههااست 
که اازز نزدد خداا به مریم ررووززیی بیحسابب میررسيید. هھھھمچنيین ددرر قرآآنن٬، مریم 
بر تمامی ززنانن جهھھانن {ددرر ززمانش} (5)برتریی یافتهااست. ررووححاالقدسس بر مریم 
ناززلل شدهه وو فرززندیی به نامم عيیسی به وویی بخشيید وو مریم باکرهه٬، به عيیسی 

حامله شد.
قرآآنن٬، نامم هھھھمسر آآددمم رراا مشخص نکرددههااست؛ هھھھرچند ددرر ررووآآیاتت نامم حواا 
آآمدههااست. خدااووند٬، نخستيین ززووجج اانسانی رراا اازز نزددیک شدنن به ددررخت منع 
فرمودد. ددرر قرآآنن٬، شيیطانن آآنن مردد وو ززنن رراا ووسوسه کردد وو آآنن ددوو نافرمانیِ خداا 
رراا کرددند وو به کيیفر خداایی گرفتارر شدند. بنابرااین٬، ددرر قرآآنن سخن اازز ااین که 
هھھھمسر آآددمم٬، وویی رراا ااغواا کردد وو ااوو رراا به خوررددنن اازز ميیوهه ممنوعع ووااددااشت٬، 
نرفتهااست؛ وو هھھھر ددوو ددرر گناهه نخستيین به ااندااززههاایی براابر مقصر دداانسته 

شدههااند.
بنا به قرآآنن٬، ساررهه ززنن اابرااهھھھيیم هھھھنگامی که ميیهھھمانانن خداا مژددهه ووالددتت پسریی 

رراا به ااوو میددهھھھند٬، میخنددد وو با آآننهھھھا گفتووگو میکند.
قرآآنن٬، ااشاررااتت گذرراایی به ماددرر وو خوااهھھھر موسی وو هھھھمچنيین ددختراانن شعيیب وو 
نيیز به هھھھمسر فرعونن که موسی رراا پذیرفت دداارردد وو آآنن سه رراا به ززنانی مؤمن 

میددااند.
ددرر سوررهه نمل٬، ددااستانن سليیمانن وو ملکه سبا آآمدههااست. نامم ملکه سبا ددرر 
قرآآنن مشخص نشدههااست٬، ااما ددرر تفاسيیر وو ااحاددیث نامم بلقيیس ذذکر 



گرددیدههااست. قرآآنن ملکه سبا رراا ملکهاایی توصيیف میکند که اازز هھھھر چيیز به ااوو 
ددااددهه شدهه بودد وو تختی بزررگگ ددااشت٬، ااوو ددعوتت سليیمانن رراا میپذیردد وو نزدد ااوو 

میآآید وو با سليیمانن تسليیم خداا میشودد.
اازز هھھھمسر نوحح وو هھھھمسر لوطط هھھھمچونن ددوو نمونه اازز کسانی که کفر ووررززیدههااند٬، 
یادد میشودد. آآنانن به هھھھمسراانن خودد که مردداانی نيیک بوددند٬، خيیانت ووررززیدند وو 

به آآتش ددووززخخ فرستاددهه خوااهھھھند شد. (6)
 

حقوقق ززنن ددرر ااحاددیث ررسولل هللا:
پيیامبر(صص) هھھھميیشه توصيیه به ررفتارر نيیک با ززنانن کرددهه ااست وو ددرر حدیث 
فرموددهه ااست که: " بهھھترين مردداانن اامت من كسى ااست كه نسبت به 
هھھھمسر خودد بهھھترين ررفتارر رراا ددااشته باشد وو بهھھترين ززنانن اامت من كسى 
ااست كه نسبت به هھھھمسر خويش بهھھترين كردداارر رراا ددااشته باشد."(7) ااین 
حدیث ررسولل هللا مبيین رراازز «بهھھترین بوددنن» ااست وو کسی ميیتوااند که بهھھترین 
باشد که نسبت به خانوااددۀ خودد بهھھترین ااست وو به ااساسس هھھھميین ددليیل 
ااست که پيیامبر بهھھترین عالميیانن ااست وو ططبعاً که نطفه خانوااددهه ززنن ااست وو 

«بهھھترین بوددنن با ززنن» به معنی «بهھھترین بوددنن با خانوااددهه» ااست.
اازز جانب ددیگر٬، ااُجرتت کاررهھھھایی ززنن نسبت به ااُجرتت کارر هھھھایی مردد اازز ااررززشش وو 
بهھھایی باالیی برخورردداارر ااست. چنانچه ميیمونه هھھھمسر ررسولل هللا رروواایت می 
کند که اازز ررسولل هللا(صص) شنيیدمم که می فرمودد : " ... هھھھر ززنى كه آآبستن 
مىشودد٬، هھھھر شب وو ررووززىى كه بر ووىى مىگذرردد٬، براابر با هھھھزاارر شهھھيید٬، ااجر وو 
پاددااشش دداارردد. بهھھترين ززنانن اامت من ززنى ااست كه ددرر آآنچه معصيیت نباشد٬، 
ررضاىى شوهھھھر رراا به ددست آآوورردد وو بهھھترين مردداانن اامت من٬، مرددىى ااست كه با 
خانوااددهھھھاشش به لطف وو مداارراا ززندگى كند. چنيین مرددىى هھھھر ررووززىى كه بر ااوو 
بگذرردد٬، ااجر صد شهھھيید دداارردد. حضرتت عمر (ررضض) گفت: يا ررسوالللَّه! چگونه 
مىشودد ززنى كه ررضايت شوهھھھرشش رراا به ددست آآوورردد٬، ااجر هھھھزاارر شهھھيید وو مرددىى 
كه با خانوااددهھھھاشش مداارراا كند٬، ااجر صد شهھھيید رراا ددااشته باشد؟ پيیامبر صلى 
االلَّه عليیه وو آآله وو سلم فرمودد: بداانن كه ااجر ززنانن٬، نزدد خدااووند٬، بيیش اازز ااجر 
مردداانن ااست. به خداا سوگند كه ستم شوهھھھر نسبت به ززنن٬، بعد اازز شركك به 
خداا٬، بزررگترين گناهه ااست. نسبت به ررفتارر با موجودد ضعيیف (ززنن وو يتيیم) اازز 
خداا بترسيید كه خدااووند به خاططر اايشانن٬، شما رراا مؤااخذهه خوااهھھھد كردد. هھھھر كه 
به ااين ددوو نيیكى كند٬، ررحمت االهھھى نصيیب ااوو شودد وو هھھھر كه بدىى نمايد٬، مورردد 
سخت وو خشم االهھھى ووااقع شودد."(8). ررسولل مقبولل (صص) ددرر ااین حدیث 
شریف٬، برعالووهه که « بهھھترین مردداانن» رراا تعریف کرددهه ااست- صفت «بهھھترین 
ززنانن» رراا نيیز بيیانن نموددهه ااست. وو ااجرتت ززحمت یک شب وو یک ررووزز ماددرر رراا که 
ددرر قبالل ااووالددشش بدووشش می کشد٬، حسابب ددااددهه ااست. وو مقداارر ااین ااجرتت به 
پيیمانه ااست که ااگر آآنن رراا ددرر ترااززوویی عدلل بگذااررید٬، بَراابَر به پاددااشش هھھھزاارراانن 
شهھھيید ااست. ددرر حاليیکه ااجرتت مرددیکه به خانوااددهه ااشش مداارراا کند به ااندااززهه صد 

شهھھيید ااست یعنی «یک بَر ددهھھَھم حصه ااجرتت ززنن».



ددرر ززمانن پيیامبر(صص)٬، ززنن هھھھایی ززیادد بوددند که شانه با شانه با مردداانن ددرر ررااهه 
ددین ااسالمم فدااکارریی کرددند وو نامم هھھھایی مباررکک شانن ددرر ااووررااقق تارریخ جاوویداانه 
حک شدهه ااند. که بدوونن یاددیی آآوورریی اازز آآنهھھا ددرر بحث٬، حق مطلب ااددأأ نخوااهھھھد 

شد:.
بی بی عایشه٬، هھھھمسر پيیامبر(صص) که یکی اازز ررااوویی هھھھایی بزررگگ حدیث می 

باشد.
اامم ووررقه ددختر عبدهللا بن حاررثث اانصارریی ؛ وویی اازز ززنانن با فضيیلتی بودد که 
پيیامبر(صص) به ددیدنن ااوو می ررفتند وو ااوو رراا شهھھيیدهه می ناميیدند . ددرر جنگ بدرر ٬، 
خدمت پيیامبر(صص) عرضض کردد : "ااجاززهه ددهھھھيید براایی مدااوواایی مجرووحانن ٬، ددرر 
جنگ شرکت کنم . شاید خداا شهھھاددتت رراا نصيیب من گرددااند!" پيیامبر (صص) 
فرموددند: "خداا شهھھاددتت رراا نصيیب تو می کند ؛ ددرر خانه بمانن ٬، تو شهھھيیدهه 

اایی!" ااوو قرآآنن رراا جمع آآوورریی کردد .
اامم ررميیثه ددختر عمر بن هھھھشامم بن عبداالمطلب؛ مجاهھھھدیی بزررگواارر وو بانویی 
خرددمند بودد که ااسالمم ااختيیارر کردد وو با پيیامبر (صص) بيیعت نمودد وو ددرر فتح 

خيیبر ٬، ددرر محضر ررسولل هللا (صص) حضورر ددااشت .
اامم حکيیم مخزووميیه؛ مجاهھھھدیی گراانقدرر بودد که ددرر ووااقعه یی یرموکک حضورر 
ددااشت وو سرسختانه جنگيید . ددرر ووااقعه یی مرجع االصغر نيیز عمودد خيیمه رراا 

گرفت وو هھھھفت تن اازز ررووميیانن رراا به قتل ررسانيید .
برکه ددختر ثعلبه ( اامم اایمن )؛ اازز ااووليین ززنانی بودد که هھھھجرتت نمودد . ددوو هھھھجرتت 
ددااشت ؛ هھھھجرتت به حبشه وو هھھھجرتت به مدینه . ااین بانویی بزررگواارر ٬، ددرر 
جنگهھھایی حنيین ٬، ااحد وو خيیبر حضورر ددااشت وو سپاهھھھيیانن ااسالمم رراا آآبب می دداادد .
حمنه بنت حجش؛ اازز ززنانن مهھھاجریی بودد که هھھھمرااهه پيیامبر(صص) جهھھادد کردد وو ددرر 

ااحد شرکت ددااشت وو تشنگانن رراا آآبب می دداادد .
اامم حبيیب اازز ززنانن مجاهھھھد عصر پيیامبر صص بودد که مصاحبت آآنن حضرتت رراا ددررکک 
کردد وو ددرر ووااقعه یی یرموکک حضورر ددااشت وو مردداانن رراا به نبردد تشویق می کردد . 
هھھھنگامی که ررووميیانن حمله آآووررددند وو عمروو بن عاصص وو یارراانش رراا متفرقق 
ساخته ٬، پيیشروویی می کرددند ٬، جمعی اازز ززنانن با ددرر ددست ددااشتن 

عموددهھھھایی آآهھھھنيین٬، اازز بلندیی هھھھا پایيین آآمدند وو بر مردداانن ددشمن حمله برددند .
سُميیه ااووليین ززنن شهھھيید؛ سميیه هھھھمسر یاسر بودد . ااوو وو هھھھمسرشش یاسر به 

جرمم ااسالمم آآووررددنن ٬، آآنقدرر تاززیانه خوررددند تا شهھھيید شدند.
فاططمه بنت ااسد ماددرر حضرتت علی؛ هھھھميین مقامم براایی فاططمه کافی ااست 
که ددرر کعبه وو ددرر آآنن مکانن ملکوتی٬، فرززندیی هھھھمچونن ااميیراالمؤمنيین ٬، حضرتت 

علی (عع )رراا بدنيیا آآوورردد .
پيیامبر(صص) هھھھر ووقت خسته می شدند ٬، قبل اازز ظظهھھر براایی ااسترااحت به منزلل 
فاططمه بنت ااسد می ررفتند . ووقتی فاططمه اازز ددنيیا ررفت . پيیامبر(صص) با چشم 
گریانن نزدد جسدشش آآمدند وو گفتند : "خداا ااوو رراا بيیامرززدد ؛ ااوو تنهھھا ماددرر علی(عع) 

نبودد ٬، ماددرر من نيیز بودد" .



خنساءِ ماددرر چهھھارر شهھھيید بودد؛ ااوو یک مُبلغ ووررززیدهه براایی ااسالمم بودد ؛ به گونه 
اایی که تمامم قبيیله یی خودد رراا به ااسالمم گرووااند وو با شعر وو شعارر وو سخنراانی 

هھھھا ٬، مرددمم رراا بسویی ااسالمم فراا خوااند .
ددرر جنگ قاددسيیه ٬، چهھھارر فرززندشش شهھھيید شدند . ددرر شهھھاددتت فرززنداانش گفت 
: سپاسس خدااووندیی رراا که مراا به شهھھاددتت آآنهھھا اافتخارر بخشيید ؛ ااميید آآنن ددااررمم 

که خدااووند مراا نيیز با آآنهھھا ززیر ررحمت وو ررضواانن االهھھی محشورر گرددااند .
اارروویی ددختر حاررثث بن عبداالمطلب ؛ وویی اازز ززنانن ااهھھھل ااددبب وو فضيیلت وو دداارراایی 

بالغت ددرر سخن وو صرااحت ددرر گفتارر وو مجاهھھھدتت ددرر ررااهه ااسالمم بودد .
ززینب بنت خزیمه هھھھمسر عبيیدةة بن حاررثث بن عبداالمطلب؛ ااین بانویی 
مسلمانن وو مجاهھھھد ددرر جنگ بدرر حضورر ددااشت . شوهھھھرشش گرمم کاررززاارر بودد وو ااوو 
به مدااوواایی مجرووحانن می پرددااخت . شوهھھھرشش شهھھيید شد ٬، ااما وویی هھھھمچنانن 
کارر مدااوواایی مجرووحانن رراا اادداامه دداادد ... وو ددرر سن شصت سالگی به هھھھمسریی 

پيیامبر(صص) ددرر آآمد.
ددرر مورردد مقامم٬، منزلت وو حقوقق ززنن ااحاددیث متعددد اازز ررسولل هللا رروواایت شدهه 
ااست که هھھھر کداامم مبيین جایگاهه ووااالیی ززنن ددرر ددین ااسالمم ااست. که به 

تعدااددیی اازز ااین ااحاددیث ددرر جریانن سایر مباحث ٬، ااشاررهه خوااهھھھيیم ددااشت.
 

حقوقق ززنن ددرر ااحکامم قانونن ااساسی اافغانستانن
قانونن ااساسی نافذۀ سالل 1382 اافغانستانن ددرر ررووشنائی ااحکامم ددین مقدسس 
ااسالمم ووضع گرددیدهه ااست. ماددۀ سومم ااین قانونن٬، ووضع قواانيین که مغایر 
معتقدااتت وو ااحکامم ددین مقدسس ااسالمم باشد٬، منع نموددهه ااست. وو مطابق به 
ااین قانونن؛ نظامم سيیاسی اافغانستانن «جمهھھورریی ااسالمی» بوددهه وو ددین 

ررسمی ددوولت اافغانستانن ددین مقدسس ااسالمم ميیباشد (9).
ااکثریت به کل ااحکامم قانونن ااساسی عامم ااند که هھھھر ددوو ططبقه ذذکورر وو ااناثث رراا 
پوشش ميیدهھھھند. وو عموما٬ً، ززمانيیکه مواادد ااین قانونن مرددمم اافغانستانن رراا 
مخاططب قراارر ميیدهھھھند وو حدوودد حقوقق وو ووجایب آآنهھھا رراا ترسيیم ميیکند٬، اازز کلماتت 
هھھھر شخص (10)٬، ااتباعع یا تبعه (11)٬، مرددمم اافغانستانن (12)٬، اانسانن(13)وو 
غيیرهه کلماتت که حکم عامم ددااررند وو هھھھر ددوو ططبقه ذذکورر وو ااناثث رراا ددرر بر ميیگيیرند٬، 
ااستفاددهه ميیکند. بناً گفته می تواانيیم که سرتاسر ااین قانونن مملو اازز حقوقق 
ااتباعع اافغانستانن خصوصاً ززنانن ااست. وولی ددرر ااینجا به بيیانن مواادد می پردداایزیم 

که مستقيیماً به حقوقق ززنانن ااشاررهه ددااررند.
ماددۀ بيیست وو ددوومم قانونن ااساسی٬، هھھھر نوعع تبعيیض بيین ااتباعع اافغانستانن رراا 
منع نموددهه ااست. وو مردد وو ززنن رراا ددرر مقابل قانونن٬، دداارراایی حقوقق وو ووجایب 
مساوویی پندااشته ااست. وو ااین شاید صریحترین ماددۀ ااین قانونن باشد که به 
تساوویی حقوقق ززنانن وو مردداانن ددرر مقابل قانونن ااشاررهه کرددهه ااست. وو با ددرر نظر 
ددااشت حکم ااین ماددهه٬، می تواانن ااددعا نمودد که٬، اازز تمامم حقوقق که مردداانن 
مستحق ااند ززنانن نيیز ميیتواانند مستفيید شوند. ااما ددرر ااین قانونن وو بعضی اازز 
ً براایی ززنانن حقوقی ددرر نظر گرفته شدهه  سایر قواانيین اافغانستانن٬، مشخصا



ااند(مانند تعدااددیی نمایندگانن ززنن ددزز وولسی جرگه اازز هھھھر ووالیت وو یا تعدااددیی 
سناتورراانن منتصب که اازز ططرفف ررئيیس جمهھھورر که به سنا اانتصابب می گرددند 
(14)٬، که هھھھدفف اازز تصریح ااین حقوقق ددرر ااحکامم قانونن ااساسی وو سایر 
قواانيین٬، تأميین حقوقق ززنانن ميیباشد. چونن ااحتمالل می رروودد که فرهھھھنگ مردد 
ساالرراانۀ اافغانستانن باعث نقض حقوقق ززنانن گرددیدهه وو هھھھيیچ ززنی نتوااند که به 
مجلسيین شورراایی ملی ررااهه یابند. وو به ددليیل ااین ترسس٬، قانونن گذاارر بعضی اازز 

حقوقق ززنن رراا مشخصاً بيیانن کرددهه ااست.
ااکثریی مرددمم اافغانستانن اازز نعمت سواادد محروومم ااند که متأسفانه بخش 
ً اافزاایش  عظيیمی اازز بيیسواادداانن اافغانستانن رراا ززنانن تشکيیل ميیدهھھھند. ططبعا
سطح سواادد براایی ااستقراارر حاکميیت قانونن کمک ميیکند. وو یکی اازز ددالیل نقض 
حقوقق ززنانن هھھھم عدمم ااستقراارر حاکميیت قانونن به صوررتت شاید وو بایدشش ددرر 
اافغانستانن ميیباشد. وو به هھھھميین ددليیل ااست که قانونن ااساسی٬، ددوولت رراا 
مکلف کرددهه ااست تا براایی بهھھبودد وو اافزاایش تعليیم وو تحصيیل ززنانن پرووگراامم هھھھایی 

مؤثر ططرحح وو تطبيیق نماید (15).
ززنانن اافغانستانن با مشکالتت متعددد ددسته وو پنجه نرمم ميیکنند که هھھھر کداامم اازز 
ااین مشکالتت خودد حدیث ااست که تو مفصل بخواانن. وولی بزررگترین مشکل 
ززنانن اافغانستانن ااخصاً ززنانن بيیوهه که ددرر ططولل جنگ هھھھا سر پرست فاميیل شانن 
رراا اازز ددسته ددااددهه ااند٬، مشکالتت ااقتصاددیی می باشد. وو مطابق به حکم ماددۀ 
پنجاهه وو سومم قانونن ااساسی٬، ددوولت اافغانستانن مکلف ااست تا با ززنانن بيیوهه 

کمک کند.
ددرر اافغانستانن ررسم وو ررووااجج هھھھایی نا پسندیدهه رراایج ااند که ااکثر شانن ددرر مغایرتت 
با شریعت ااسالمی وو ااحکامم قواانيین اافغانستانن قراارر ددااررند. ااین ررسم وو ررووااجج 
هھھھا ددرر قدمم ااوولل به خانواادد هه که ررکن ااساسی جامعه ميیباشد٬، صدمه 
ميیرسانند وو ددرر قدمم ددوومم ماددرراانن وو ااططفالل اازز گزند آآنن ددرر اامانن نيیستند. وو براایی 
حفاظظت جامعه اازز گزند ااین ررسومم وو عنعناتت٬، جدااً وو شدیدااً ضرووررتت به تداابيیر 
فرااگيیر وو مؤثر اازز ططرفف ددوولت ااحساسس می شودد که تدووین کنندگانن قانونن 
ااساسی با ددررکک عميیق اازز ااین ضرووررتت٬، ددوولت اافغانستانن رراا مکلف کرددهه تا 

براایی حفاظظت مرددمم ددرر مقابل ااین ااضراارر٬، تداابيیریی الززمم رراا ااتخاذذ نماید (16).
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حق َمهھھر
 

فصل ددوومم
حقوقق مالی ززنن

تعریف حقوقق مالی



حقوقق مالی عباررتت اازز آآنن نوعع حقوقق ااست که قابليیت تقویم یا تقدیر وو 
سنجش به پولل رراا ددااشته باشند.(1)

حقوقق مالی ززنن متعددد بوددهه وو ددرر یک کالمم گفته می تواانيیم که اازز ااکثر به کل 
حقوقق مالی که مردد برخورردداارر ااست٬، ززنن هھھھم می توااند مستفيید شودد. وولی 
یک تعداادد اازز حقوقق ززنن٬، مختص به ززنانن می باشند که فقط ززنن هھھھا مستحق 
آآنهھھا می باشند. ذذیالً یک تعداادد اازز حقوقق ززنن رراا که مختص به ززنانن می باشند 
وو یک تعداادد ددیگریی شانن که با مردد هھھھا مشترکک می باشند٬، به بحث گرفته 

می شوند.
 

ااوولل: حق َمهھھر ززنن
حق مهھَھر یکی اازز عمدهه ترین حقوقق ززنن می باشد که بعد اازز ااززددووااجج باالیی 
شوهھھھر الززمم می گردددد. مهھَھر دداارراایی تعریف٬، مبنی وو مواارردد (متفرقه) خلص می 

باشد که ذذیالً خدمت شما تقدیم می گردددد.
تعریف حق َمهھھر:

مهھَھر ددرر لغت عباررتت اازز مالل (قایم مقامم مالل مانند پولل وو ...) معيین ااست. وو ددرر 
ااصطالحح٬،  مهھَھر عباررتت اازز مالل (قایم مقامم مالل)  ااست که ززووجج به ددليیل ااززددووااجج 

با ززووجه٬، مکلف به پرددااخت آآنن به ززووجه می باشد.
 ااین حق جنبه قراارر ددااددیی نداارردد بل جنبه قهھھریی دداارردد که ددرر شریعت وو قواانيین 
نافذهه کشورر صرااحت دداارردد. مهھھریکی اازز حقوقق مالی ززنن باالیی شوهھھھر ااست 
که می توااند ااشيیاء باشد وو یا پولل نقد. ااما٬، مهھھر اازز جمله ااررکانن عقد نيیست 
که ااززددووااجج بدوونن آآنن  جواازز ندااشته باشد بل ااین حق اازز جمله آآثارر عقد ااززددووااجج 
ااست. که ددرر صوررتی ررضایت ززووجه٬، عقد ااززددووااجج ميیتوااند بدوونن مهھھر باشد. ااما 
مهھھر حق مسلم ززووجه ااست که ززووجه می توااند اازز آآنن به نحویی مشرووعع 

ااستفاددهه نماید.
مبنی حق َمهھھر:

االف) آآیت: حق مهھھر ززنن یکی اازز ااساسی ترین حقوقق می باشد که ززنن بعد اازز 
ااززددووااجج باالیی مردد دداارراا می شودد. ددليیل وو منطق ااین حق نه تنهھھا ددرر قواانيین٬، بل 
ددرر آآیاتت قرآآنن کریم وو سنت ررسولل هللا نيیز صرااحت ددااررند. خدااووند (جج) می 
"(2)؛  ترجمه: " مهھھرهھھھايي ززنانن رراا ددرر  َّ نحْلَةً فرماید: " ووَ ءَااتُواا االنِّساءَ صدُقَتهھھِن
صوررتي که بخشش ميباشد به ررضايت وو ررغبت خويش بپرددااززيد."  قرآآنن 
كريم ددرر ااين جمله كوتاهه به سه نكته ااساسى ااشاررهه كرددهه ااست:  ااووال با 
نامم«صدقه»(به ضم دداالل)يادد كرددهه ااست نه با نامم«مهھھر».صدقه اازز ماددهه صدقق 
ااست. وو بداانن جهھھت به مهھھر صدقق يا صدقه گفته مىشودد كه نشانه ررااستيین 
بوددنن عالقه مردد ااست.بعضى مفسرين مانند صاحب كشافف به ااين نكته 
تصريح كرددهھھھاند. هھھھمچنانن كه بنا به گفته ررااغب ااصفهھھانى ددرر مفرددااتت غريب 
االقرآآنن علت ااينكه صدقه(بفتح دداالل)رراا صدقه گفتهھھاند ااين ااست كه نشانه 
صدقق اايمانن ااست. ددوومم ااينكه با ملحق كرددنن ضميیر (هھھھن)به ااين كلمه 
مىخوااهھھھد بفرمايد كه مهھھريه به خودد ززنن تعلق دداارردد نه پدرر وو ماددرر وو مهھَھر؛ مُزدد 



بزررگگ كرددنن وو شيیر ددااددنن وو نانن ددااددنن  ززنن  نيیست. سومم ااينكه با 
كلمه«نحله»كامال تصريح مىكند كه مهھھر هھھھيیچ عنواانى جز عنواانن تقديمى وو 

پيیشكشى وو عطيیه وو هھھھديه نداارردد.
 بب) حدیث: هھھھم چنانن ددرر سنت ررسولل هللا٬، مهھھر ززنانن جایگاهه خاصص خودد رراا 
دداارردد وو ررسولل هللا با هھھھيیچ یک اازز ززووجاتت گراامی شانن بدوونن مهھَھر نکاهه نکرددهه 
ااست. پرددااخت مهھَھر توسط ررسولل هللا براایی هھھھمه ززووجاتت گراامی شانن به 
معنی به ررسميیت شناختن ااین حق ددرر سنت ررسولل هللا می باشد. 
بخاططریکه سنت تنهھھا حاوویی ااقواالل نبی کریم نيیست بل اافعالل جنابب شانراا نيیز 
ااحتواا می کند. بنا بر ااین ررعایت مواارردد که ددرر عمل توسط ررسولل هللا ررعایت 
شدهه٬، براایی اامت مسلمه االزاامی چونن ااقواالل شانن٬، االزاامی می باشند. یکی 
اازز ااین مواارردد؛ پرددااخت مهھَھریه توسط ررسولل هللا براایی ززووجاتت گراامی شانن می 

باشد.
جج) قانونن: قانونن مدنی اافغانستانن که ددرر ررووشنائی شریعت ااسالمی تدووین 
گرددیدهه ااست٬، نيیز حق مهھھر ززنن رراا به ررسميیت شناخته ااست( کل مهھھر با 
ووططی٬، خلوتت صحيیحه یا ووفاتت یکی اازز ززووجيین گرچه قبل اازز ددخولل یا خلوتت 
صحيیحه صوررتت گرفته باشد٬، الززمم می گردددد)(3). وو بر ااساسس ماددۀ یک صد وو 
ددهھھھم قانونن مدنی اافغانستانن که صرااحت دداارردد:" مهھھر٬، ملکيیت ززووجه محسوبب 
ميگردددد. ززووجه ميتوااند ددرر مهھھر خودد هھھھر نوعع تصرفف مالکانه بنمايد." مهھھر 
حق مطلق ززنن ااست. که فقط ددرر آآنن٬، خودد ززنن ااجاززهه تملک وو تمليیک رراا دداارردد وو 
به جز ززنن هھھھيیچ کسی ددیگر به شمولل ااصولل وو فرووعع٬، ززووجج وو غيیرهه ااقارربب 
ً ددرر  نزددیک٬، حق تصرفف ددرر آآنن بدوونن ااجاززهه ززنن رراا ندااررند. وولی بدبختانه ااکثراا
جامعه ما ددیدهه می شودد که ااووالً  حق مهھھر ززنن اازز ططرفف ززووجه پرددااخت نمی 
ً ااگر ززووجج مهھھر رراا بی پرددااززدد٬، فاميیل ززنن مهھھر ززووجه رراا گرفته بدوونن  گردددد وو ثانيیا
ااینکه بخش کوچکی اازز آآنن براایی خودد ززنن پرددااخت کنند. یکی اازز عمدهه ترین 
ددليیل آآنن٬، عدمم آآگاهھھھی ززنانن وو مردداانن اازز حق مهھھریه ززنن به شکل که ددرر شریعت 
وو قانونن تسجيیل گرددیدهه ااست٬، می باشد.وو براایی ررفع ااین مشکل٬، ررااهه ااندااززیی 
ً ززنانن اازز  پرووگراامم هھھھایی آآگاهھھھی عامه به هھھھدفف آآگاهھھھی ددااددنن مرددمم خصوصا
حقوقق حقه شانن که ددرر شریعت وو قواانيین اافغانستانن تسجيیل گرددیدهه ااند٬، 

می تواانند مؤثر باشند.
ااگر تفریق بيین ززووجج وو ززووجه اازز ططرفف ززووجج قبل اازز ددخولل وو خلوتت صحيیحه صوررتت 
گفته باشد٬، ددرر صوررتيیکه مهھھر مسما باشد نصف مهھھر مسما وو ااگر مهھھر مسما 
نشدهه باشد٬، نصف مهھھر مثل باالیی ززووجج الززمم می گردددد ااما ااگر تفریق توسط 

ززووجه صوررتت گرفته باشد٬، ززووجه مستحق هھھھيیچ گونه مهھھر نمی گردددد.
حق مهھھر با عقد ااززددووااجج الززمم شدهه٬،  که ميیتوااند معجل (عاجل) وو یا مؤجل (با 
تأخيیر) باشد. مهھھر معجل عباررتت اازز آآنن نوعع مهھھر ااست که ددرر ززمانن عقد ااززددووااجج 
اازز ططرفف ززووجج براایی ززووجه پرددااخت ميیگردددد وو مهھھر مؤجل عباررتت اازز مهھھر ااست که 
پرددااخت آآنن به آآیندهه موکولل می گردددد. االبته ددرر ززمانن عقد ااززددووااجج٬، ططرفيین می 
تواانند که بخش اازز مهھھر رراا معجل وو بخش ددیگر آآنن رراا مؤجل تعيین کنند. ااما ااگر 



مهھھر مؤجل باشد٬، ددرر صوررتت اانحاللل ااززددووااجج وو یا ووفاتت یکی اازز ززووجيین٬، مهھھر 
مؤجل به مهھھر معجل عوضض می شودد.

 دد)کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: حق ااززددووااجج وو آآثارر ناشی اازز مانند حق مهھھر 
ددرر ااعالميیۀ حقوقق بشر ااسالمی به ررسميیت شناخته شدهه ااست. وو ددرر مواادد 
متعددد ااین ااعالميیه اازز حقوقق وو ووجایب شرعی اانسانن هھھھا یادد گرددیدهه ااست٬، 
ماددۀ پنجم ااین ااعالميیه براایی حق ااززددووااجج ااختصاصص دداارردد. که ااین حق ددرر حدوودد 

ااحکامم شریعت ااسالمی براایی ززنن وو مردد به ررسميیت شناخته شدهه ااست.
ماددۀ بيیست وو ددوومم ميیثاقق بيین االمللی حقوقق مدنی وو سيیاسی؛ به خانوااددهه٬، 
ااززددووااجج وو حقوقق ناشی اازز آآنن پرددااخته ااست. وو مطابق به ااین ماددهه٬، حق 
ااززددووااجج براایی ززنن وو مردد که به سن معيین قانونن ررسيیدهه باشد به ررسميیت 
شناخته شدهه ااست. وو بر ااساسس فقرۀ چهھھاررمم ااین ماددهه٬، ددوولت هھھھایی عضو 
مکلف  ااند که تداابيیر الززمم رراا ددرر جهھھت تأميین حقوقق ززووجيین ددرر هھھھنگامم ااززددووااجج وو 
فسخ آآنن رروویی ددست گيیرند. یکی اازز ااساسيیترین حقوقق ززووجه باالیی ززووجج 
عباررتت اازز حق مهھھر می باشد وو مطابق به ماددۀ فوقق ددوولت اافغانستانن مکلف 

ااست که اازز ااین حق ززنن حمایه نموددهه وو تداابيیر الززمم رراا ااتخاذذ نماید.
متفرقه (اانوااعع وو منطق مهھھر):

براایی فهھھم بهھھتر وو بيیشتر مهھھر٬، اانوااعع وو منطق مهھھر رراا مورردد برررسی قراارر می 
ددهھھھيیم.

االف) اانوااعع مهھھر: مهھھر به ددوو نوعع ااست که عباررتت اازز «مهھھر مسما» وو «مهھھر 
مثل» می باشند.

ااوولل-  مهھھر مسما: عباررتت اازز مهھھر ااست که ززووجيین ددرر هھھھنگامم عقد ااززددووااجج مقداارر 
آآنن رراا معيین می کنند. وولی ططرفيین می تواانند که مقداارر اانن رراا بعدااً کاهھھھش  وو 
یا اافزاایش ددهھھھند چنانچه ماددۀ یک صد وو ددوومم قانونن مدنی ددرر ااین مورردد 

صرااحت دداارردد:
" ززووجج می توااند مقداارر مهھھر رراا بعد اازز عقد ااززددووااجج تزئيید نماید.ددرر حالت فوقق 

ززیاددتت ددرر مهھھر تابع شراایط ززیل ااست
1-      مقداارر ززیاددتت مهھھر معلومم باشد؛

2-      ززووجه یا وولی ااوو ااین ززیاددتت رراا قبولل کند؛ وو
3-      رراابطه ززووجيیت باقی باشد."

ددوومم- مهھھر مثل: عباررتت اازز مهھھر ااست که مقداارر آآنن ددرر ززمانن عقد ااززددووااجج معيین 
نه شدهه بلکه مقداارر آآنن بعد اازز عقد ااززددووااجج با ددرر نظر ددااشت مماثلت ززووجه با 
ززنانی که اازز فاميیل پدرریی ااوو باشد. تعيین می گردددد.وو " ززووجه ددرر حاالتت ذذیل 

مستحق مهھھر مثل می گردددد.
1-      مهھھر ددرر عقد ااززددووااجج ااصالً نامم گذاارریی نشدهه باشد؛

2-      ددرر صوررتی که مهھھر به صوررتت غيیر صحيیح ددرر ززمانن عقد ااززددووااجج نامم 
گذاارریی شدهه باشد؛

3-      ددرر حالتی که مهھھر ددرر حيین عقد ااززددووااجج نفی شدهه باشد؛ وو
4-      ددرر صوررتی که مردد عمل جنسی رراا ددرر ااثر ااشتباهه اانجامم ددااددهه باشد"



مردديي که با قبولل مسؤليیت وو تاميین حقوقق مالي وو غيیر مالي ززنن عمل نمايد٬، 
ززنن نيیز ددرر براابر ااوو مسوووليیتهھھھايي دداارردد که بايد متعهھھد به اانجامم آآنن گردددد. ااين 
مسوووليیتهھھھا عباررتند اازز ااططاعت مشرووعع٬، تربيیت سالم فرززنداانن٬، ااددااررهه اامواالل 
منزلل٬، محافظت اازز ثرووتت وو دداارراايي خانوااددهه٬، حفظ حيیثيیت شوهھھھر٬، هھھھمکارريي ددرر 
منزلل٬، پرستارريي اازز شوهھھھر وو سکونت ددرر منزلل شوهھھھر ميباشد. با ررعايت 
مسايل فوققاالذکر اازز جانب ززنن ددرر براابر شوهھھھر کانونن خانوااددهه مستحکم بوددهه وو 

ززندگي خانوااددگي به صوررتت ددررست وو خوبب به پيیش ميررووند.
بب) منطق مهھھر: هھھھر چيیزیی که ددرر شریعت ااسالمی بيیانن شدهه وو یا قانونن گذاارر 
حکم ددرر مورردد آآنن ددرر قانونن ددررجج نموددهه٬، دداارراایی منطق وو ددليیلی ميیباشد. که 

مهھھر هھھھم اازز ااین حکم ااستثنأ نيیست وو دداارراایی منطق وو ددالیل ذذیل می باشد.
ً بيیانن شدهه  ً بيیانن کرددیم٬، حق مهھھر ددرر آآیاتت اازز کالمم هللا صریحا چنانچه فوقا
ااست. وو هھھھيیچ شک وو ترددید ددرر کالمم هللا جایی نداارردد وو ررعایت آآنن باالیی هھھھر 

مسلمانن االزاامی ااست.
ثانيیاً مهھھر ددرر سنت ررسولل هللا جایگاهه وویژهه خودد رراا دداارردد. چنانچه ذذکر کرددیم که 

پيیامبر با هھھھيیچ یک اازز ززووجاتت مطهھھر شانن بدوونن مهھھر نکاحح نکرددهه ااست.
ً قانونن مدنی (مواادد 98-114) براایی  حق مهھھر ددرر قواانيین اافغانستانن خصوصا

ززنانن به ررسميیت شناخته شدهه وو مردد مکلف ااست که آآنن رراا بپرددااززدد.
مؤخذ قسمت سومم:

         عبداالقاددرر عداالت خوااهه. حقوقق فاميیل٬، کابل: اانتشاررااتت 
ميیوند٬، 1387.

2.       سوررهه االنساء٬، آآیه 4.
         ماددۀ 98 قانونن مدنی.

مجموعهھ حقوقق ززنن – قسمت چهھاررمم
 

ددوومم: حق نفقه
هھھھر فاميیل براایی اامراارر حيیاتت ضرووررتت به نفقه دداارردد. مسؤليیت نفقه مطابق به 
ااحکامم قواانيین اافغانستانن وو شریعت ااسالمی بدووشش مردد می باشد. ااین اامر 
مکرررااً ددرر شریعت ااسالمی وو قواانيین مربوططه ذذکر گرددیدهه ااست. نفقه٬، دداارراایی 

تعریف٬، مبنی٬، مواارردد (متفرقه) وو ددرر ااخيیر دداارراایی یک نتيیجه می باشد.
تعریف حق نفقه:

نفقه ددرر لغت به معنی ااخرااجج وو ذذهھھھابب ااست٬، یعنی ااخرااجج کرددنن وو اازز بيین 
برددنن. وو ددرر ااصطالحح عباررتت اازز یکی اازز حقوقق مالی ززووجه باالیی ززووجج می 



باشد. وو مطابق به حکم ماددۀ یک صد وو هھھھجدهھھھم قانونن مدنی اافغانستانن؛ 
نفقه شامل غذاا٬، ططعامم٬، مسکن وو تدااوویی متناست مطابق به تواانن مالی 

ززووجه ااست.
مبنی حق نفقه:

االف) آآیت: حق نفقه ززووجه باالیی ززووجج بر ااساسس آآیاتت٬، ااحاددیث وو ااحکامم قانونن 
الززمم می شودد. چنانچه هللا(جج)  ددرر آآیۀ ششم سوررۀ ططالقق می فرماید: 
"أأَسكِنُوهھھھُنَّ مِنْ حَيیْث سكَنتُم مِّن ووُجْدِكُمْ ووَ ال تُضاررُّووهھھھُنَّ لِتُضيیِّقُواا عَلَيیهھھِنَّ ووَ إإِنن 
كُنَّ أأُوولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواا عَلَيیهھھِنَّ حَتى يَضعْنَ حَمْلهھَھُنَّ فَإِننْ أأرَرْضعْنَ لَكمْ فَئَاتُوهھھھُنَّ 
َّ ووَ أأْتَمِرُوواا بَيیْنَكم بمَعْرُووففٍ ووَ إإِنن تَعَاسرْتمْ فَسترْضِعُ لَهُ أأُخْرَىى"؛ ترجمه:  أأُجُوررهھھَھُن
"آآنهھھا رراا هھھھر جا خوددتانن سكونت دداارريد٬، وو ددرر تواانائى شما ااست ٬، سكونت 
ددهھھھيید٬، وو به آآنهھھا ززيانن نرسانيید تا كارر رراا بر آآنانن تنگ كنيید وو هھھھرگاهه بارردداارر باشند 
نفقه آآنهھھا رراا بپرددااززيد تا ووضع حمل كنند٬، وو ااگر برااىى شما فرززند رراا شيیر ددهھھھند 
 آآنهھھا رراا بپرددااززيد٬، وو (ددررباررهه فرززنداانن كارر رراا) با مشاووررهه شايسته اانجامم  پاددااشش 
ددهھھھيید٬، وو ااگر بتواافق نرسيیديد ززنن دديگرىى شيیر ددااددنن آآنن بچه رراا بر عهھھدهه مى 
گيیردد.." آآنچه ددرر ااین آآیه قابل مکث ااست٬، تهھھيیه نفقه براایی ززووجه مطابق به 
تواانن مالی ززووجج ااست. که االبته ااین حکم ددرر ماددۀ یک صد وو بيیست سومم 

قانونن مدنی اافغانستانن هھھھم تصریح گرددیدهه ااست.
بب) حدیث:  ددرر کنارر آآیاتت قرآآنن کریم؛ ااحاددیث نيیز اازز ررسولل هللا رروواایت شدهه ااند 
که مبيین حق نفقه ززووجه ااند: "ااتقواا هللا في االنساء... وو لهھھن عليیکم ررززقهھھن وو 
کسوتهھھن بااالمعرووفف" (1)؛ ترجمه: " اايي مرددمم ددرر باررهه حق ززنانن اازز خدااووند 
متعالل بترسيید وو اازز اايشانن بر شما ررووززيي وو لباسس مناسب به ووجه پسنديدهه 
الززمم ااست." با ووجوددیکه ددرر ااین حدیث اازز حق نفقه صرااحتاً ذذکر به عمل نه 
آآمدهه ااست ااما اازز حقوقق ززووجه که حق نفقه یک بخش اازز آآنن می باشد وو اازز 
ررووززیی وو لباسس که مطابق به قانونن مدنی ااجزاایی نفقه می باشد٬، ذذکر به 
عمل آآمدهه ااست. بنا بر ااین با قيیاسس٬، می تواانن مدعی شد که حق نفقه ددرر 

حدیث ررسولل هللا نيیز به ررسميیت شناخته شدهه ااست.
جج) قانونن: حق نفقه ززووجه باالیی  ززووجج با عقد نکاحح صحيیح الززمم می شودد 
(2). ددرر ااینجا شرطط نيیست که ززووجه حتماً ددرر خانه ززووجج مسکن گزین باشد. وو 
ااگر ززووجه ددرر خانه ااقارربش ززندگی کند٬، هھھھم حق نفقۀ ززووجه باالیی ززووجج ووااجب 
ااست. ااما ااگر ززووجج بيیخوااهھھھد که ززووجه به خانه ززووجج بيیروودد٬، وو ززووجه اازز ررفتن به 
خانه ززووجج بدوونن حق اامتناعع ووررززدد٬، نفقه ززووجه بر ززووجج الززمم نيیست. ااما ددرر 
موااررددیی که ززووجج مطابق به تواانن مالی ااشش براایی ززووجه مسکن تهھھيیه نه نماید. 
وو یا ااینکه ززووجج دداارراایی بيیشتر اازز یک ززنن باشد٬، وو بيیخوااهھھھد که هھھھر ددوو ززووجه ددرر 
یک خانه ززندگی نماید٬، ززنن حق دداارردد که اازز ررفتن به مسکن ززووجج اامتناعع ووررززدد وو 
ً اازز اادداایی نفقه ززووجه  ززووجه ددرر ااین مواارردد مستحق نفقه ااست. ااگر ززووجج عمداا
اامتناعع ووررززدد وو یا نفقۀ که پائيین تر اازز تواانن مالی ااوو باشد٬، براایی ززووجه تهھھيیه 
نماید. ززووجه می توااند براایی کسب حق نفقۀ خویش به محکمه ااحواالل 

شخصيیه مرااجعه نموددهه وو خوااهھھھانن ااستحقاقق حق ااشش گردددد.



مطابق به ماددۀ یک صد وو بيیست ددوومم قانونن مدنی٬، ااگر ززووجه بدوونن ااجاززهه ززووجج 
یا بغيیر مقاصد جایز خانه رراا ترکک گوید٬، وو یا به اامورر ززووجيیت ( هھھھمبستریی ) 
ااططاعاتت ندااشته باشد  وو یا ااینکه بدوونن کداامم مانع قانونی (مواادد 115وو116 
قانونن مدنی) به مسکن ززووجج نروودد٬، حق نفقۀ ززووجه باالیی ززووجج االزاامی نيیست.
دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: بند ددوومم ماددۀ ششم ااعالميیه حقوقق بشر 
ااسالمی٬، تهھھيیه حق نفقۀ خانوااددهه رراا مسؤليیت مردد پندااشته ااست. بناً 

مسؤليیت تهھھيیه نفقۀ ززنن بحيیث یک عضو خانوااددهه ٬، مسؤليیت مردد می باشد.
ماددۀ شانزددهھھھم ااعالميیۀ جهھھانی حقوقق بشر نيیز با بيیانن ااینکه : " االف) ززنن وو 
مردد ووقتی به سن ااززددووااجج برسند می تواانند بدوونن هھھھيیچ قيید نژااددیی وو ملی وو 
ددینی ااززددووااجج كنند٬، وو خانوااددهه بنيیادد گذااررند. آآنانن به هھھھنگامم ززناشویی وو ددرر ااثنا وو 
هھھھنگامم اانحاللل آآنن٬، دداارراایی حقوقق متساوویی می باشند. بب) عقد ااززددووااجج جز با 
ررضایی آآززاادداانه هھھھمسراانن آآیندهه٬، قانونی نيیست. جج) خانوااددهه عنصر ططبيیعی وو 
ااساسی ااجتماعع ااست وو باید اازز پشتيیبانی جامعه برخورردداارر باشد." حق 

ااززددووااجج وو حقوقق ناشی اازز آآنن رراا به ررسميیت شناخته ااست.
متفرقه (ااجزاایی نفقه):

1-   مسکن: مسکن محلی ااست که ززنن ددرر آآنجا ززندگی خودد رراا ميیگذررااند. وو 
مسکن باید با ووضعيیت ززنن متناسب باشد. مسکن مناسب به نظر ميیرسد 
که یک ووااحد ددوو ااتاقه وو یک آآشپزخانه وو دداارراایی حمامم می باشد٬، ووتهھھيیه 
مسکن مناسب بستگی به ووضعيیت مالی شوهھھھر وو موقعيیت ااجتماعی ززنن 

دداارردد٬، وو باید ددرر تهھھيیه مسکن شراایط هھھھرددوو رراا ددرر نظر گرفت.
2-   االبسه: االبسه عباررتت ااست اازز پوشاکک ٬، کفش وو جورراابب که براایی حفظ 
اانسانن ددرر مقابل سرما وو گرما ااست. هھھھرگاهه متعاررفف ااقتضا کند که ززنن 
لباسهھھایی متعدددیی براایی ددااخل خانه وو مهھھمانی ددااشته باشد٬، شوهھھھر مکلف 

ااست براایی ززنن خودد آآنن رراا تهھھيیه کند.
3-   غذاا: منظورر اازز غذاا هھھھر چيیزیی ااست که اانسانن براایی بقاء وو اادداامه حيیاتت 
خودد می خورردد وو می آآشامد شوهھھھر مکلف ااست براایی ززنن خودد غذاایی 

مناسب با ططبيیعت مزااجی وو ووضعيیت ااجتماعی ااوو تهھھيیه کند.
4-   ااثاثث االبيیت: عباررتت ااست اازز ااشيیائی که ددرر خانه براایی ززندگانی معمولی 
وو عاددیی الززمم ااست. اازز قبيیل فرشش٬، یخچالل٬، بخارریی٬، کولر٬، ظظرووفف وو ررختخواابب وو 

تلویزیونن وو اامثالل آآنن که شوهھھھر باید براایی هھھھمسر خودد مهھھيیا کند.
5-   خاددمم: که ددرر نفقه ددرر صوررتت عاددتت ززنن به ددااشتن خاددمم یا ااحتيیاجج ااوو 
بوااسطه مرضض یا نقصانن ااعضاء الززمم وو ضروورریی می باشد٬، خاددمم ااست.منظورر 
اازز خاددمم کسی ااست که ددرر ااثر کارر خودد وو ووسائل ززندگانی ددیگریی رراا آآماددهه وو 
ددرر ددسترسس ااوو قراارر ميیدهھھھد اازز قبيیل نوکر٬، آآشپز وو اامثالل آآنن که ددرر منزلل به کارر 

ميیپرددااززدد.
نفقه ززنن براایی معاشش وو ززندگانی ااووست ٬، لذاا شوهھھھر باید قبل اازز ووقت ااحتيیاجج 

آآنن رراا آآماددهه کند تا ززنن ددرر موقع الززمم بتوااند اازز آآنن بهھھرهه ببردد.



پسرهھھھا قبل اازز ااززددووااجج توجه ددااشته باشند که ااین مواارردد اازز ووظظایف مردد بوددهه وو 
مردد مکلف به ررعایت ااین حقوقق ززنن ميیباشد. وو ددخترهھھھا نيیز ددقت کنند که ددرر 
مقابل ددرریافت حق خودد باید تمکيین کامل که ددرر بحث قبلی مطرحح شدهه بودد 

رراا اازز شوهھھھر خودد ددااشته باشند.
با ووجوددیکه ددرر  ددرر ماددۀ یک صد وو هھھھجدهھھھم قانونن مدنی اازز ااثاثث االبيیت وو خاددمم 
ذذکریی به عمل نيیامدهه ااست. ااما مطابق به ااین ماددهه٬، تهھھيیه مسکن وو تدااوویی 
مناسب به حيیث ااجزاایی نفقه ذذکر گرددیدهه ااست. که ميیتواانن ااثاثث االبيیت رراا 
جزء اازز مسکن وو خاددمم رراا جز تدااوویی مناسب ددرر صوررتيیکه که خانم تواانن اانجامم 

کاررهھھھایی خانه رراا ندااشته باشد٬، تلقی نمودد.
 
 

مجموعه حقوقق ززنن – قسمت پنجم
 

حق ميیرااثث
 

سومم: حق ااررثث ززنن
ززنن مانند مردد دداارراایی حق ااررثث اازز ااقارربب متوفی خودد می باشد. وولی مقداارر 
حق ااررثث ززنن نسبت به حق ااررثث مردد کمتر می باشد٬، وو ااین اازز خودد ددليیل وو 

منطق دداارردد که بعدااً بيیانن خوااهھھھند شد.
تعریف حق ااررثث ززنن:

حق ااررثث ززنن عباررتت اازز بخش مالل موررووثه ااقارربب متوفی ززنن ميیباشد که بعد اازز 
فوتت متوفی باقی ماندهه وو ززنن مطابق به ااحکامم شریعت وو یا قانونن مستحق 
آآنن پندااشته می شودد. ددرر مالل موررووررثه اامکانن دداارردد که ااشخاصص متعددد 

مستحق باشد که یکی اازز ااین ااشخاصص عباررتت اازز ززنن می باشد.
مبنی حق ااررثث ززنن:

االف) آآیت: بر عالووهه که ززنن به حيیث یک ززووجه اازز مالل ززووجج ميیرااثث می بردد٬، به 
حيیث یک ااووالدد هھھھم اازز اامواالل موررووثۀ وواالدین ميیرااثث ميیبردد. بناً ددختراانن اازز اامواالل 
پدرر وو ماددرر ميیرااثث برددهه که ددرر ااین مورردد خدااووند(جج) می فرماید: " لِّلرِّجَاللِ 
نَصِيیبٌ مِّمَّا تَرَكك االْوَلِدَااننِ ووَ ااالَقْرَبُوننَ ووَ لِلنِّساءِ نَصِيیبٌ مِّمَّا تَرَكك االْوَلِدَااننِ ووَ ااالَقْرَبُوننَ 
" (1)؛  ترجمه: "برااىى فرززنداانن پسر,  ً مَّفْرُووضاً َ نَصِيیبا ْ كَثر ُ أأَوو َّ مِنْه مِمَّا قَل
سهھھمى اازز ترکه وواالدین وو خویشانن ااست وو برااىى فرززنداانن ددختر نيیز سهھھمى اازز 
ترکه وواالدین ووخویشانن, چه مالل ااندکک باشد یا بسيیارر, نصيیب هھھھر کس اازز آآنن 
معيین گرددیدهه.". االبته ددرر صوررتت که وواالدین دداارراایی ددختر وو پسر باشد٬، حق 
موررووثۀ هھھھر پسر ددوو چند حق موررووثۀ هھھھر ددختر می باشد. ااما ااگر وواالدین 
دداارراایی پسر نباشد تمامم اامواالل موررووثه بيین ددختر هھھھا به صوررتت  مساوویانه 

تقسيیم می گردددد.



ً ماددرر مانند پدرر اازز اامواالل  هھھھم چنانن وواالدین اازز اامواالل ااووالدد ااررثث می برند. بنا
موررووثۀ پسر وو یا ددختر ميیرااثث برددهه که ددرر ااین مورردد حق موررووثۀ ماددرر مساوویی 
به حق موررووثۀ پدرر می باشد یعنی پدرر وو ماددرر اازز اازز ااووالدد شانن به صوررتت 
مساوویانه ميیرااثث می برند. چنانچه خدااووند ددرر آآیه یاززددهھھھم سوررۀ االنساء می 
ٍ مِّنهھھُمَا االسدُسس"؛ ترجمه: "وو فرضض هھھھر یک اازز پدرر ووماددرر,  ِّ ووَحِد فرماید: "لِكل

یک ششم ترکه ااست."
بب) حدیث: حدیثی اازز ررسولل هللا(صص) رروواایت شدهه ااست: "شش صفت رراا 
براایی من تعهھھد کنيید تا بهھھشت رراا براایی شما تعهھھد کنم , هھھھنگامم تقسيیم ااررثث 
به یکدیگر ستم نکنيید , با مرددمم به اانصافف ررفتارر کنيید وو هھھھنگامم جنگ با ددشمن 
ترسانن نباشيید وو ددرر غنائم خيیانت نکنيید وو ظظالم رراا اازز مظلومم ددفع کنيید." (2). 
ددرر حدیث فوقق٬، یکی اازز صفاتت که پيیامبر ددرر قبالل آآنن تعهھھد جنت رراا می کند 
عباررتت اازز تقسيیم ااررثث ااست. وو ددرر آآیه فوقق هھھھم ددیدیم که برعالووۀ مردد٬، ززنن نيیز 
ااررثث می بردد وو باید که ددرر ززمانن تقسيیم ااررثث حق ااررثث ززنن نيیز ددرر نظر گرفته 
شودد. وو ااگر شخص زز نن رراا  اازز مالل موررووثه که مطابق به قانونن وو شریعت 
حقوقق حقه ااشش می باشد٬، محروومم کند. اازز تعهھھد پيیامبر مبنی بر تعهھھد جنت 

بی فيیض خوااهھھھد ماند.
جج) قانونن: شاید ااررثث برددنن ززووجه اازز مالل ززووجج متوفی ددرر جامعه اافغانستانن یک 
اامر ناددرر باشد وو یا حتی که بعضی اازز ااشخاصص مخالف ااین اامر باشد. ددرر 
حاليیکه مطابق به ااحکامم شریعت ااسالمی وو قواانيین اافغانستانن٬، ززووجه 
مستحق یک بخش مالل مَوررووثۀ ززووجج متوفی خودد می گردددد. که االبته ااین حق 

ددرر هھھھمه حاالتت یکسانن نيیست بل تابع ااووضاعع ااست.
1-      ااگر ززووجج فوتت نماید وو اازز ززووجج ااووالدد باقی نماند٬، ززووجه مستحق یک بر 

چهھھاررمم حصه مالل موررووثۀ ززووجج می باشد.
مثالً: ااگر اازز ززووجج 1000 اافغانی ميیرااثث باقی بماند وو ززووجج کداامم ااووالدد ندااشته 
باشد٬، حق ميیرااثث ززووجه یک بر جهھھارر حصه ااین پولل یعنی 250 اافغانی می 

باشد.
2-      ااگر ززووجج ووفاتت نماید وو اازز ززووجج ااووالدد باقی بماند٬، ززووجه مستحق یک بر 

هھھھشتم حصه مالل موررووثۀ ززووجج می باشد.
مثالً ااگر اازز ززووجج 1000 اافغانی ميیرااثث باقی بماند وو ززووجج دداارراایی ااووالدد باشد٬، حق 

موررووثۀ ززووجه یک بر هھھھشتم حصه ااین پولل یعنی 125 اافغانی ميیباشد.
چنانچه ززووجه اازز مالل ززووجج ميیرااثث می بردد٬، ززووجج هھھھم اازز مالل موررووثۀ ززووجه ميیرااثث 
می بردد. ميیرااثث برددنن ززووجج اازز مالل ززووجه متوفی ااشش نيیز ددرر تمامم مواارردد یکسانن 

نيیست بل مانند ميیرااثث برددنن ززووجه اازز مالل ززووجج٬، تابع ااووضاعع می باشد
1-      ااگر ززووجه ووفاتت نماید وو اازز ززووجه ااووالدد باقی نماند٬، ززووجج مستحق یک 

ددوومم حصه مالل موررووررثۀ ززووجه می باشد.
ً : ااگر اازز ززووجه 1000 ااقغانی ميیرااثث باقی بماند وو ززووجه کداامم ااووالدد  مثال
ندااشته باشد٬، حق ميیرااثث ززووجه یک بر ددوومم حصه ااین پولل یعنی 5000 

اافغانی می باشد.



ااگر  ززووجه ووفاتت نماید وو اازز ززووجه ااووالدد باقی بماند٬، ززووجج مستحق یک بر 
چهھھاررمم حصل مالل موررووثۀ ززووجه می باشد.

مثالً: ااگر اازز ززووجه 1000 اافغانی باقی بماند وو ززووجه دداارراایی ااووالدد باشد٬، حق 
ميیرااثث ززووجج یک بر چهھھاررمم حصه ااین پولل یعنی 250 اافغانی می باشد.

ددرر مواارردد فوقق می بيینم که ددرر هھھھرددوو حالت حق ميیرااثث مردد ددوو براابر حق 
ميیرااثث ززنن ااست٬، که ااین اامر اازز خودد ددليیل وو منطق دداارردد. وو یکی اازز عمدهه ترین 
ددالیل آآنن٬، ااین ااست که ددرر نظامم حقوقی ااسالمم٬، مسؤليیت تهھھيیه نفقه بدووشش 
مردد ااست وو ززنن ددرر ااین بابب هھھھيیچ کداامم مسؤليیت نداارردد وو باید که مردد ددرر ااین 
چنيین مواارردد اازز حصۀ بزررگتر نسبت به ززنن برخورردداارر باشد تا بی توااند که نفقۀ 

خانوااددهه رراا خوبتر تهھھيیه نماید. 
وو مطابق به حکم ماددۀ سی وو سومم قانونن منع خشونت عليیه ززنن٬، ااگر 
شخصی ززنی رراا که مستحق ميیرااثث بوددهه٬،  اازز تصرفف ددرر مالل موررووثه منع 
نماید٬،  مرتکب جرمم شدهه وو به جزاایی حبس قصيیر  که اازز یک ماهه کمتر نباشد 
(اازز ددووااززددهه  ماهه بيیشتر نباشد) محکومم می گردددد. وو مطابق به ماددۀ سی وو 
هھھھشتم ااین قانونن٬، ااگر شخص ززنن رراا به هھھھدفف محرووميیت اازز ااررثث٬، نفی قراابت 
نماید یعنی قراابت ااوو رراا با شخص که اازز ااوو ميیرااثث باقی ماندهه ااست نفی 
نماید٬، حسب ااحولل به حبس قصيیریی که اازز شش ماهه بيیشتر نباشد٬، محکومم 

می گردددد.
دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: ددرر ماددۀ ششم ااعالميیه حقو قق بشر 
ااسالمی  بر تساوویی حقوقق وو تکاليیف٬، ززنن وو مردد تأکيید شدهه ااست. ووددرر  قبالل 
تمامم ووظظایف ززنن حقوقی به ررسميیت شناخته ااست. هھھھم چنانن ددرر ااین ماددهه 
ذذکر گرددیدهه٬، که ززنن دداارراایی حق ااستقاللل مالی٬، نامم وو نسب خویش می 

باشد.
ااعالميیۀ جهھھانی حقوقق بشر نيیز بر تساوویی ززنن وو مردد تأکيید ددااشته ااست.(3) 
وو هھھھم چنانن مطابق به ماددۀ ششم ااین ااعالميیه٬، هھھھمه حق دداارردد که حقوقق 

شانن اازز حمایت قانونن برخورردداارر گرددند.
متفرقه (حق ااررثث ززنن بحيیث ددختر٬، ماددرر وو خوااهھھھر):

1-   حق ميیرااثث ددختر: ززنن به عنواانن یک ددختر نيیز اازز مالل موررووثۀ وواالدین ااررثث 
می بردد که چراایی وو چگونی ااین حق ددرر کالمم خدااووند که ذذیالً نقل ميیگردددد٬، 

نهھھفته ااست.
ترجمه :" خدااووند متعالل به شما ددررمورردد ااووالدد حکم مي نمايد که هھھھرگاهه مردد 
باشد ددووحصه نسبت به ززنن ااخذ نمايد ووهھھھرگاهه ززنانن ااززددوونفربيیشتر باشند حق 

آآنهھھا ددووثلث ااززمترووکه ووااگريک ددختر باشد نصف مترووکه ررااخذ نمايد."
2-   حق ميیرااثث خوااهھھھر: ززنن به عنواانن یک خوااهھھھر هھھھم ميیتوااند که اازز اامواالل 
موررووثۀ برااددرر وو یا خوااهھھھر ااررثث ببردد. که ددليیل٬، منطق وو مقداارر آآنن ددرر آآیت ذذیل 

بيیانن گرددیدهه ااست



ترجمه:" هھھھرگاهه مردديي بميیردد که ماددرر٬،پدررووااووالدد ندااشته باشد يا ززنن بميیرددکه 
برااددرر٬، خوااهھھھر ااززوويي باقي بماند ددررااين حالل حق هھھھريک ااززاانهھھا 6/1مالل مترووکه 

مي باشد ووهھھھرگاهه ااززااين ززيادد باشد تمامم اانهھھا ددررثلث شريک مي باشند."
3-    حق ميیرااثث ماددرر: چنانچه ززنن می توااند بحيیث یک ززووجج٬، خوااهھھھر وو یا ددختر 
ااررثث ببردد٬، بحيیث یک ماددرر هھھھم اازز می توااند٬، اازز اامواالل موررووثۀ ااووالدد ااررثث ببردد که 

مبنی آآنن ددرر ااین آآیت ذذکر گرددیدهه ااست.
ترجمه:" هھھھرگاهه ميیت ااووالدد ددااشته باشد هھھھريک ااززپدررووماددررمستحق ششم 
حصه٬،مترووکه مي باشد ددرر صوررتيیکه تنهھھا پدرر وو ماددرر باقي ماندهه باشد٬، ماددرر 

مستحق سومم حصه٬، مترووکه مي باشد."
 
 

مجموعهھ حقوقق ززنن – قسمت ششم
 

حق ددیه (خونبهھھا)
 

چهھھاررمم: حق ددیه (خونبهھھا) ززنن
جامعه بشریی عارریی اازز جراایم نبوددهه٬، نيیست وو نخوااهھھھد بودد. گاهھھھی جراایم فقد 
ددرر بيین یک جنس محدوودد نشدهه٬، بل ددرر بعضی مواارردد اامکانن دداارردد که یک یک 
ززنن توسط یک مردد به قتل برسد وو یا برعکس. االبته مطابق به فقه ااحنافف٬، 
ددیه ززنن وو مردد براابر بوددهه٬، مردد ددرر مقابل ززنن وو ززنن هھھھم ددرر مقابل مردد قصاصص 
می شودد. وولی مطابق به فقه جعفریی ااثنا عشریه٬، ددیه مردد وو ززنن براابر نبوددهه 
بل ددیه مردد ددوو چند ددیه ززنن می باشد وو به هھھھميین ددليیل هھھھم٬، ززنن ددرر مقابل 
مردد قصاصص نمی شودد. هھھھر ددوو ددیدگاهه فقهھھی اازز خودد ددالیل دداارردد که خاررجج اازز 

موضوعع مورردد بحث بوددهه وو اازز بحث ددرر ااین مورردد صرفف نظر می کنيیم.
 

تعریف حق ددیه ززنن:
حق ددیه وو یا خونبهھھا عباررتت ااززمالل می باشد که ددرر عوضض حق قصاصص ااووليیایی 

ددمم ززنن٬، اازز ططرفف قاتل بر آآنهھھا پرددااخته می شودد.
 

مبنی حق ددیه ززنن:
 االف) آآیت: اازز نگاهه جمهھھورر فقه هھھھا٬، حق ددیه ززنن وو مردد مساوویی ااست. وو ززنن 
ددرر مقابل مردد وو مردد ددرر مقابل ززنن قصاصص می شوند٬، به ااین معنا که ااگر مردد 
توسط ززنن به قتل برسد وو شراایط قصاصص تکميیل گردددد٬، ززنن ددرر مقابل مردد 
قصاصص می شودد وو یا ااگر یک ززنن توسط مردد به قتل برسد وو شراایط قصاصص 
تکميیل گردددد٬، ززنن ددرر مقابل مردد قصاصص می شودد. وو ددرر حالت فوقق ااگر صاحب 
االدمم اازز حق قصاصص گذشت نماید وو قاتل رراا قصاصص نکند٬، خونن بهھھایی مردد وو ززنن 
مسایی ااند. ددليیل آآنهھھم  کالمم هللا ااست وو خدااووند (جج) بارر بارر ددرر قرآآنن کریم بر 



مساوویی بوددنن ززنن وو مردد ااشاررهه ددااشته ااست. خدااووند (جج) ددرر مورردد می فر 
َ خَلَقَ مِنهھھَا  ٍ وو ماید:" يَأَيهھھَا االنَّاسس ااتَّقُواا ررَبَّكُمُ االَّذِىى خَلَقَكم مِّن نَّفْسٍ ووَحِدَةة
َ نِساء "(1)؛  ترجمه: "ااىى مرددمم اازز  ً وو ً كَثِيیراا َ بَث مِنهھھُمَا ررِجَاال ززَووْجهھَھَا وو
پرووررددگاررتانن بپرهھھھيیزيد. هھھھمانن کسىکه هھھھمه شما رراا اازز يک اانسانن آآفريد وو 
هھھھمسر ووىى رراا اازز جنس ااوو خلق کردد وو اازز آآنن ددوو٬، مردداانن وو ززنانن فرااوواانى منتشر 

ساخت."
  مقداارر ددیه ددرر قرآآنن کریم معيین نشدهه ااست٬، وو فقط ددرر آآیه ٩۹٢۲ سوررهه نساء 
ددرر مورردد ددیه صحبت شدهه ااست: "ووَ مَا كاننَ لِمُؤْمِنٍ أأَنن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إإِال خَطئاً ووَ 
ِ إإِال أأَنن  ٌ إإِلى أأهھھَھْلِه ٌ مُّسلَّمَة َ ددِيَة ٍ وو ٍ مُّؤْمِنَة ُ ررَقَبَة ً فَتَحْرِير ً خَطئا مَن قَتَلَ مُؤْمِنا
َ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ ررَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ووَ إإِنن كاننَ  ٍّ لَّكُمْ ووَ هھھھُو يَصدَّقُواا فَإِنن كاننَ مِن قَومْمٍ عَدُوو
ِ بَيیْنَكمْ ووَ بَيیْنهھَھُم مِّيیثَقٌ فَدِيَةٌ مُّسلَّمَةٌ إإِلى أأهھھَھْلِهِ ووَ تحْرِيرُ ررَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ  مِن قَومْم
ُ عَلِيیماً  َ االلَّه َ كانن ِ وو َ االلَّه ً مِّن ِ تَوْبَة ِ مُتَتَابِعَيین ُ شهھھْرَيْن ْ فَصِيیَامم ْ يَجِد فَمَن لَّم
حَكيیماً."؛ ترجمه: "برااىى هھھھيیچ فردد با اايمانى مجازز نيیست كه فردد با اايمانى رراا 
به قتل برساند٬، مگر ااينكه ااين كارر اازز ررووىى خطا وو ااشتباهه اازز ااوو سر ززند وو 
كسى كه فردد با اايمانى رراا اازز ررووىى خطا به قتل برساند بايد يك برددهه آآززاادد كند 
وو خونبهھھائى به كسانن ااوو بپرددااززدد مگر ااينكه آآنهھھا خونبهھھا رراا ببخشند - وو ااگر 
مقتولل اازز جمعيیتى باشد كه ددشمنانن شما هھھھستند  وولى مقتولل با اايمانن 
بوددهه بايد  يك برددهه آآززاادد كند وو ااگر اازز جمعيیتى باشد كه ميیانن شما وو آآنهھھا 
پيیمانى برقراارر ااست بايد خونبهھھاىى ااوو رراا به كسانن ااوو بپرددااززدد وو يك برددهه آآززاادد 
كند٬، وو آآنن كس كه ددسترسى نداارردد ددوو ماهه پى ددرر پى ررووززهه مى گيیردد - ااين 
توبه االهھھى ااست وو خدااووند دداانا وو حكيیم ااست" ددرر ااین آآیه اازز قرآآنن مقررر شدهه 
ااست که ااگر فردد مسلمانی یا کسی که با مسلميین پيیمانن دداارردد اازز رروویی 
خطا وو غيیر عمد به قتل ررسيید به غيیر اازز کفاررهه که آآززاادد کرددنن برددهه ااست باید 
ددیهھھایی به خانوااددهه مقتولل پرددااختشودد. ددرر شأنن نزوولل آآیه رراا هھھھم عمومم 
مفسرین گفتهھھاند که٬، ااین آآیه  ددرر مورردد مرددیی ااست که شخص 
مسلمانشدهھھھایی رراا به خيیالل ااینکه هھھھمچنانن کافر ااستبه قتل ررساندهه وو بعد 
که خبر به پيیامبر(صص) ررسيید٬، پيیامبر(صص) ناررااحتشدند وو آآیه ناززلل شد که باید 
ددیه پرددااخت گردددد. (2)ددرر ااین آآیه اازز قرآآنن کریم که اازز ددیه نامم برددهه شدهه فقط 
ددیه نفس یعنی ددیه مربوطط به کشتن اانسانن به صوررتت خطا ذذکر شدهه ااست. 
وو گرنه ددرر ااین آآیه نه ميیزاانن ددیه تعيیيین شدهه وو نه صریحا تفاووتت بيین ززنن وو مردد 
اازز لحاظظ مقداارر ددیه ذذکر شدهه ااست٬، االبته لفظ به کارر ررفته ددرر مورردد مقتولل به 
صوررتت مذکر " ووَ مَن قَتَلَ مُؤْمِناً " آآمدهه وو شأنن نزوولل آآیه هھھھم ددرر موررددیی ااست 
که کسی مرددیی رراا به قتل ررساندهه بودد وولی پيیدااست ااین نوعع بيیانن نميیتوااند 
ددليیل بر آآنن باشد که عنایت قرآآنن فقط به مردد بوددهه وو ززنانن رراا اازز حکم خاررجج 
کرددهه ااست. ددرر ااینگونه خطاباتت ااگر لفظ مذکر هھھھم به کارر ررفته باشد منظورر 
فقط جنس مذکر نيیست وو مذکر وو مؤنث رراا شامل ميیشودد مگر ااینکه قرینه 
خاصی دداللت بر ااین ااختصاصص نماید. وو با توجه به آآنن معيین گردددد٬، که ااین 

خطابب به مردد ااختصاصص دداارردد.



بب) حدیث:  ددرر مورردد مقداارر ددیه حدیث اازز اابن عليیه وو اابوبکر ااصم نقل شدهه 
ااست  که پيیامبر فرمودد :"ددیه ززنن مثل ددیه مردد ااست"; وو ددرر ااین حدیث 
پيیامبر(صص) به ططورر مطلق فرمودد هه ااست ددیه نفس مؤمن صد شتر ااست 

(3). االبته تفاووتت بيین ددیه ززنن وو مردد قائيیل نشدهه ااست.
جج) قانونن: حق ددیت اازز جمله مواارردد ااست که قبالً توسط شریعت ااسالمی 
معيین شدهه وو قانونن ددرر آآنن حق ددخالت ددرر آآنن رراا نداارردد. ااما ااگر شراایط قصاصص 
ً مجاززااتت  تکميیل نگردددد٬، قانونن دداانن می توااند که مرتکب  قتل نفس رراا تعزیراا

نماید که ددرر ااین مورردد ددرر بحث حق حيیاتت بيیشترتر خوااهھھھيیم پرددااخت.
دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االملل: مواادد متعددد ددرر ااعالميیۀ حقوقق بشر 
ااسالمی ددرر مورردد حرمت حق حيیاتت اانسانن ذذکر گرددیدهه ااست وو ددرر تمامم مواادد٬، 
حق حيیاتت یک موهھھھبت االهھھی وو حق غيیر قابل لغو بدوونن مجوزز قانونی ذذکر 
گرددیدهه ااست. ددوولل عاقد ااین ااعالميیه مکلف ااند که تمامم حقوقق اانسانن هھھھا رراا 

خصوصاً حق حيیاتت آآنهھھا رراا مورردد حمایت قراارر ددهھھھد.
متفرقه (ددیه عضو):

ً تقدیم گرددید٬، ددرر ااسالمم ددیه عضو هھھھم مطرحح  ددرر کنارر ددیه نفس که فوقا
ميیباشد. به ااین معنا که ااگر شخصی عضو اازز بدنن شخص ددیگر رراا صدمه 
برساند٬، نيیز قابل مجاززااتت می باشد چنانچه خدااووند (جج) فرموددهه ااست: 
"...أأَننَّ االنَّفْس بِالنَّفْسِ ووَ االْعَيینَ بِالْعَيینِ ووَ ااالَنف بِاالَنفِ ووَ ااالذُذُننَ بِاالذُذُننِ ووَ االسنَّ 
بِالسنِّ ووَ االْجُرُووححَ قِصاصصٌ..."(4) ؛ ترچمه: " … نفس رراا ددرر مقابل نفس قصاصص 
کنيید وو چشم رراا به مقابل چشم, وو بيینى رراا به بيینى, وو گوشش رراا به گوشش, وو 
ددنداانن رراا به ددنداانن ,وو هھھھر ززخمى رراا قصاصص خوااهھھھد بودد..." با قيیاسس به مساووااتت 
حق ددیت نفس مردد ووززنن٬، ميیتواانيیم که به عرضض ررسانيیم: ددحق ددیت عضو 

بدنن ززنن وو مردد نيیز مساوویی ميیباشد.
 
 
 

مجموعهھ حقوقق ززنن – قسمت هھھھفتم
 

حق ززنانن شاغل ددرر خانه
 
 

پنجم: حقوقق ززنانن شاغل ددرر خانه
شاید ززمانی که اازز حقوقق ززنانن شاغل ددرر خانه صحبت می شودد٬، براایی یک 
تعداادد ااشخاصص چيیزیی جدید باشد. بخاططریکه عرفا٬ً، ززنانن شاغل ددرر خانه فاقد 
حقوقق کارریی ناشی اازز کارر ددرر خانه پندااشته می شوند. ددرر حاليیکه٬، حقيیقت 

اامر ااین چنيین نيیست. چگونگی وو چراایی آآنن رراا ذذیالً بيیانن می کنيیم.
تعریف حقوقق ززنانن شاغل ددرر خانه:



ااکثر به کل ززنانن اافغانستانن ددرر خانه مشغولل اامورر ززندگی ااند.  وو تعدااددیی 
بسيیارر محدوودد آآنهھھا خاررجج اازز خانه  کارر می کنند. ززنانن ددرر خانه برعکس 
برددااشت عمومم٬، بی کارر نيیستند بل اانجامم ووظظایف بسا مهھھم وو ااساسی رراا اازز 
قبيیل تربيیه ااططفالل٬، تنظيیم کارر هھھھایی خانه٬، ميیزبانی اازز مهھھمانانن٬، تهھھيیه غذاا وو 

سایر اامورر خانه٬، به عهھھدهه ددااررند.
االبته به عرضض باید ررساند که تمامم ززنانن شاغل ددرر خانه فقط وو فقط مصرووفف  
کاررهھھھایی خانه نيیستند٬، بل ددرر کنارر ااین کاررهھھھا٬، ددست به اانجامم سایر فعاليیت 
هھھھایی ااقتصاددیی مانند کارر ددرر ززميین هھھھایی ززررااعتی٬، بافتن قاليین٬، گلم٬، خيیاططی٬، 
ددست ددووززیی وو سایر کاررهھھھا٬، ميیزنند. ااین گونه فعاليیت هھھھایی ززنانن منبع ددررآآمد 
مالی ااکثر خانوااددهه می باشد وو خانوااددهه هھھھایی که مردداانن شانن به ددليیلی 
معلوليیت وو یا معبویت نمی توااند کارر کنند٬، اازز ططریق ااین فعاليیت هھھھا اامراارر 
معاشش می نمایند. ددرر حاليیکه مطابق به شریعت ااسالمی ززنانن می توااند 
دداارراایی ااستقاللل ااقتصاددیی باشد وو ددررآآمدهھھھایی مالی شانن رراا ددرر اامورر فاميیل به 
مصرفف نرسانند. چونن مطابق به شریعت ااسالمی تهھھيیه نفقه براایی خانوااددهه٬، 

مسؤليیت مردد می باشد وو ززنن ددرر ااین مورردد دداارراایی کداامم مسؤليیت نيیست.
 

مبنی حقوقق ززنانن شاغل ددرر خانه:
االف) آآیت: ززنن با عهھھدهه دداارر شدنن اامورر خانوااددهه وو رریاست فاميیل ددرر صوررتت 
غيیابت شوهھھھر٬، هھھھمکارر وو یارر مردد می باشد. تا هھھھر ددوو با هھھھماهھھھنگی کامل؛ 
یکی مسؤليیت هھھھایی خانه رراا بدووشش گرفته وو ددوومی هھھھم براایی تهھھيیه نفقه 
فاميیل با فکر آآرراامم ددرر خاررجج اازز خانه فعاليیت نماید. وو خدااووند (جج) ددرر ااین مورردد 
می فرماید:  "ووَ االْمُؤْمِنُوننَ ووَ االْمُؤْمِنَت بَعْضهھھُمْ أأَووْلِيیَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُووننَ بِالْمَعْرُووففِ ووَ 
يَنهھْھَوْننَ عَنِ االْمُنكَرِ ووَ يُقِيیمُوننَ االصلَوةةَ ووَ يُؤْتُوننَ االزَّكَوةةَ ووَ يُطِيیعُوننَ االلَّهَ ووَ ررَسولَهُ 
ٌ حَكِيیمٌ " (1)؛ ترجمه:" مردداانن وو ززنانن با  َّ االلَّهَ عَزِيز أأُوولَئك سيیرْحَمهھُھُمُ االلَّهُ إإِنن
اایمانن٬، ددووستانن یکددیگرند. هھھھمددیگر رراا به کاررهھھھایی پسندیدهه وواامیددااررند وو اازز 
اانجامم کاررهھھھایی ناپسند باززمیددااررند٬، نمازز رراا برپا میددااررند وو ززکاتت رراا 

میپرددااززند٬، وو اازز خداا وو پيیامبرشش فرمانن میبرند."
 براایی برررسی فعاليیت هھھھایی ززنانن شاغل ددرر خانه ٬، باید بيین ددوو نوعع ووظظایف 
ززنانن؛ یکی ووظظایف شرعی ززنانن وو ددیگریی ووظظایفی که مطابق به شریعت ززنانن 

مکلف به اانجامم نيیستند٬، تفکيیک گردددد.
ً مکلف به اانجامم آآنانن ااند٬، مانند: معاشرتت  ززنانن ددرر قبالل ووظظایف که  شرعا
ً مکلف به  جنسی با شوهھھھر٬، حق مطالبه ااُجُرتت رراا ندااررند.بخاططریکه  شرعا

اانجامم ااین ووظظایف می باشند .
ززنانن ددرر قبالل ووظظایف که شرعاً مکلف به اانجامم آآنانن نيیستند  مانند کارر کرددنن 
ددرر مزااررعع وو ...٬، حق مطالبه ااُجُرتت رراا ددااررند. چونن شرعاً مکلف به اانجامم آآنهھھا 

نمی باشند.
بب) حدیث: بزررگترین مسؤليیت ززنانن ددرر قبالل جامعه وو خصوصاً خانوااددهه٬، تربيیه 
ااووالدد سالم ااست. تا با تعليیم وو تربيیه ااووالدد سالم براایی جامعه مصدرر خدمت 



شوند. به هھھھميین ددليیل ااست که ماددرر دداارراایی جایگاهه خاصص ددرر ددین مبيین 
ااسالمم بوددهه٬، وو پيیامبر بهھھشت برین رراا ززیر پایی ماددرراانن قراارر ددااددهه ااست. اازز جانب 
ددیگر حدیث اازز اابی هھھھریرهه رروواایت شدهه ااست که:  "مَرددیی نزدد پيیامبر آآمد وو 
فرمودد: یا ررسوللهللا٬، اازز مرددمم چه کسی رراا خدمت کنم؟ ررسولل هللا گفت: 
ماددررتت رراا. مردد گفت: ددیگر چه کسی رراا؟ ررسولل گفت: ماددررتت رراا. مردد بارر ددیگر 
پرسيید: پس اازز ااوو چه کسی رراا؟ ررسولل گفت: ماددررتت رراا چونن براایی بارر چهھھاررمم 
مردد پرسيید: ددیگر چه کسی رراا خدمت کنم؟ ررسولل گفت: "پدررتت رراا"(2). 
مقامم وو منزلت ززنن بحيیث یک ماددرر اازز فحواایی ااین حدیث معلومم می شودد که 
حب ماددرر ددرر ددلل ددااشتن چند براابر محبت با پدرر ااست. تأکيید ررسولل هللا بر 
جایگاهه ذذیالقدرر ماددرراانن که تربيیه ااططفالل رراا ددرر خانه به عهھھدهه ددااررند٬، مبيین 
ااهھھھميیت ووظظایف ماددرراانن می باشد وولو که ااین ووظظایف رراا ددرر چهھھاررچوکاتت خانه 

هھھھم ااجرااء نمایند.
جج) قانونن: آآنچه که ددرر عرفف وو عنعناتت اافغانستانن رراایج ااند٬، بر عالووهه که ززنانن 
ددرر قبالل کارر هھھھایی خانه که شرعاً مکلف به اانجامم آآنهھھا نيیستند ااُجُرتت بدست 
نمی ااووررند. حتی ااُجُرتت کاررهھھھایی ززنانن شاغل خاررجج اازز خانه هھھھم مصرفف ااعاشه 

وو نفقه فاميیل که شرعاً مسؤليیت مردد ميیباشد٬، می گرددند.
گویا که قواانيین اافغانستانن ااخصاً قانونن مدنی ززیر تأثيیر عرفف وو عنعناتت کشورر 
ررفته٬، ددرر قبالل کاررهھھھایی ززنانن شاغل ددرر خانه سکوتت ااختيیارر نموددهه وو صریحاً  
حکمی ددرر مورردد ااُجُرتتِ ززنانن شاغل ددرر خانه ووضع ننموددهه ااند. ااما کارر ااجبارریی 
مطابق به ااحکامم قانونن منع ااست. وو مرتکب آآنن مطابق به ااحکامم قانونن 
مجاززااتت می گردددد. چنانچه ماددۀ سی وو ششم قانونن منع خشونت عليیه 
ززنانن ددرر مورردد کارر ااجبارریی ززنانن می فرماید: "شخصی که ززنن رراا به کارر ااجبارریی 
وواادداارر نماید٬، عالووهه بر جبراانن خساررهه٬، حسب ااحولل به حبس قصيیر که اازز 
شش ماهه بيیشتر نباشد٬، محکومم می گردددد." االبته حکم ااین ماددهه عامم ااست 
وو ززنانن شاغل ددرر خانه وو خاررجج اازز خانه رراا ددرر بر می گيیرند. بر ااساسس ااین حکم 
ً به اانجامم آآنانن مکلف نيیست٬،  قانونن٬، ااگر ززنن نخوااهھھھد که کارر هھھھایی که شرعا
اانجامم ندهھھھد وو مردد ااجباررااً ززنن رراا مجبورر به اانجامم آآنن نماید. مردد جرمم رراا مرتکب 
شدهه وو به حبس قصيیریی که اازز شش ماهه بيیشتر نباشد وو جبراانن خساررۀ که 

بر ززنن ررساندهه ااست٬، محکومم می گردددد.
دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: ددرر کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی مانند 
ااعالميیه حقوقق بشر ااسالمی وو ااعالميیه جهھھانی حقوقق بشر موااددیی که 
صرااحتاً به حقوقق ووجایب ززنانن شاغل ددرر خانه پرددااخته باشند٬، نيیست. وولی 
اازز فحواایی سایر مواادد که به نحویی به حقوقق ززنن وو حقوقق ززنانن شاغل مرتبط 
ااند٬،  می تواانن چنيین ااستنباطط گردددد که ززنن حقوقق وو مسؤليیت هھھھایی ززیاددیی ددرر 
قبالل خانوااددهه دداارردد. ززنن دداارراایی حق نقفه باالیی مردد ااست. وو اازز ططرفف ددیگر٬، 
ااططفالل حق تعليیم٬، تربيیه وو ررسيیدگی ددررست رراا باالیی وواالدین دداارراا می باشند 

(1) وو عموماً مسؤليیت پرووررشش ااططفالل ددرر خانوااددهه هھھھا بدووشش ماددرر می باشد.



 متفرقه (ااجرتت االمثل کاررهھھھایی خانه توسط ززنن اازز منظر قواانيین 
اافغانستانن):

قانونن مدنی اافغانستانن ددرر خصوصص ااجرتت االمثل کاررهھھھایی ززنن ددرر خانه٬، 
مقرررههاایی نداارردد٬، وولی اازز ظظاهھھھر بعضی مواادد٬، میتواانن  چنيین ااستنباطط کردد 
ااستفاددهه اازز عمل ددیگراانن موجب ضمانن می باشد٬،. اازز جمله٬، ماددهه 1570 
قانونن مدنی چنيین حکم دداارردد: "هھھھرگاهه ووکالت به ااجرتت باشد٬، ووکيیل به ااجراايي 
عمل٬، مستحق ااجرتت معيینه ميگردددد. ااگر ااجوررهه شرطط نشدهه باشد٬، ووکيیل 
ااززجملۀ ااشخاصي باشد که به ااجرتت٬، ااجرااء ووظظيیفه مينمايد مستحق ااجرتت 
مثل وو ددررغيیرآآنن متبرعع شناخته ميشودد". ذذیل ااین ماددهه مقررر نموددهه ااست 
که ااگر بيین ووکيیل وو موکل٬، ااجرتت تعيیيین نشدهه باشد وو عامل اازز کسانی باشد 
که با ااجرتت کارر میکند٬، ددرر ااین صوررتت مستحق ااجرتت االمثل ااست٬، وولی ااگر 

شخص ااهھھھل کاررهھھھایی مجانی باشد٬، مستحق ااجرتت االمثل نمیباشد.
مقرررااتت ذذیل ااین ماددهه هھھھمه مواارردد ااستفاددهه اازز عمل ددیگراانن رراا ددرر بر میگيیردد٬، 
لذاا ددرر مورردد کاررهھھھایی ززنن ددرر خانه نيیز ااگر ددرر ضمن عقد نکاحح٬، شرطط خاصی 
مبنی به کارر خانه توسط ززنن ووضع نشدهه باشد وو عرفف نيیز مقتضی ووضعيیتی 
خاصی نباشد٬، میتواانن ذذیل ااین ماددهه رراا ااعمالل نمودد وو بر فرضی که ززنن رراا 

ااهھھھل تبرعع محسوبب نکنيیم٬، مستحق ااجرتت مثل خوااهھھھد بودد.
ماددهه( 1943) قانونن مدنی اافغانستانن٬، مقررر نموددهه ااست: "هھھھرگاهه يك شريك 
به ااجاززهه ساير شركاء٬، ددرر ااعمارر یک ملكيیت مشتركك بپرددااززدد٬، ميتوااند 
مصاررفف آآنن رراا به ااندااززهه حصص هھھھر يك٬، مطالبه نمايد وو ددرر صوررتيكه بدوونن 
ااجاززهه به چنيین عمل مباددررتت٬، نموددهه باشد٬، متبرعع شناخته شدهه وو شريكي 
كه به قيیمت حصه خودد ااجاززهه ندااددهه ررجوعع كرددهه نميتوااند". ااین ماددهه نيیز مقررر 
کرددهه ااست که ااگر شریک بدوونن ااجاززهه سایر شرکاء٬، ااقداامم به تعميیر مالل 
مشترکک کرددهه باشد٬، متبرعع شناخته میشودد وو حق ددرریافت ااجرتت مثل 
نداارردد. هھھھميین ططورر ذذیل ماددهه( 1945)  نيیز ااین مالکک رراا تأیيید میکند "هھھھرگاهه 
ملكيیت مشتركك غيیر قابل قسمت منهھھدمم گردددد وو يكي اازز شركاء ااررااددهه ااعمارر 
آآننرراا ددااشته وو دديگريي اامتناعع آآوورردد٬، ممتنع به ااعمارر مكلف شدهه نميتوااند. ددرر 
صوررتيكه يكي اازز شركاء بدوونن ااجاززهه شريك دديگر وو يا محكمه به آآنن ااقداامم 
نمايد٬، متبرعع شناخته ميشودد". مالکک ااین ددوو ماددهه؛ ااستفاددهه اازز عمل 
ددیگراانن ااست که ددرر آآنن ددررخوااست یا حدااقل ااجاززۀ آآمر شرطط شدهه ااست٬، لذاا 
ااگر بدوونن هھھھماهھھھنگی وو ااجاززهه براایی ددیگراانن کارریی صوررتت ددهھھھد٬، اانجامم ددهھھھندهه 
مستحق ااجرتت نمیباشد. ددرر مورردد کاررهھھھایی خانه نيیز میتواانن ااین بحث رراا 
مطرحح نمودد که ززنن ددرر صوررتی میتوااند ااجرتت بخوااهھھھد که کاررهھھھایی خانه به 
خوااست یا ااجاززهه شوهھھھر صوررتت گرفته باشد٬، وولی ااگر بدوونن خوااست شوهھھھر٬، 
خودد ززنن ااقداامم کرددهه باشد٬، عمل وویی مجانی شناخته میشودد وو مستحق 

ااجرتت نخوااهھھھد بودد.
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حق ززنن ددرر تصرفف اامواالل
 

ششم: حق ززنن ددرر تصرفف اامواالل
ددرر ااین بحث ددرر مورردد ااستقالليیت مالی ززنن بحث خوااهھھھد شد٬، که بخش عمدهه 

آآنن رراا٬، حق ززنن ددرر تصرفف اامواالل قراارر ميیدهھھھد.
تعریف حق ززنن ددرر تصرفف اامواالل:

حق ززنن ددرر تصرفف اامواالل عباررتت اازز آآنن نوعع حق ززنن می باشد که ززنن مستقالنه 
بر اامواالل خودد  تصرفف نموددهه وو هھھھيیچ کسی مانع ااستفاددهه جایز اازز آآنن نگردددد.

مبنی حق ززنن ددرر تصرفف اامواالل:
االف) آآیت: ددرر ددین مبيین ااسالمم ززنانن مانند مردداانن دداارراایی حق تصرفف ددرر اامواالل 
می باشند وو می تواانند که اازز ااستقالليیت ااقتصاددیی برخورراارر بوددهه وو دداارراایی 
ً جداا اازز اامواالل شوهھھھر باشند. مانند مردداانن خرید وو  اامواالل مستقل وو کامال
فرووشش نموددهه وو تجاررتت پيیشه نمایند که حضرتت خدیجه هھھھمسر پيیامبر یکی اازز 
ززنانن تجاررتت پيیشه مشهھھورر ددرر تارریخ ااسالمم می باشد. وو اامرووزز هھھھم ززنانن فعالل 
ددرر عرصه ااقتصاددیی ددرر جهھھانن ااسالمم بيیش اازز حد می باشد که مصدااقق آآنن 

ااتحاددیه هھھھا٬، اانجمن هھھھا٬، صنف هھھھا وو غيیرهه تجمعاتت ااقتصاددیی ززنانن ااست.
" (1)؛  ِ نَصِيیبٌ َ لِلنِّساء ِ نَصِيیبٌ مِّمَّا ااكتَسبُواا وو خدااووند می فرماید: " لِّلرِّجَالل
ترجمه: "مردداانن رراا اازز آآنچه کسب مىکنند وو نيیز ززنانن رراا اازز آآنچه به ددست 
مىآووررند بهھھرهھھھاىى ااست". مفادد آآیه فوقق چنيین خوااهھھھد بودد که هھھھر یک اازز ززنن وو 
مردد٬، آآنن چيیزىى رراا که به ددست مىآووررند - خوااهه ااختيیاررىى باشد; مانند کسب 
ددررآآمد یا غيیرااختيیاررىى; مانند ااررثث وو غيیرهه - به خوددشانن ااختصاصص دداارردد وو حق 
ااستفاددهه وو بهھھرهھھھبرددااررىى رراا به ططورر مستقل خوااهھھھند ددااشت. مرحومم عالمه 
ططباططبایى ددرر تفسيیر ااین آآیه ددرر کتابب تفسيیر االميیزاانن  مىگوید: "ااگر مردد وو یا 
ززنن اازز ررااهه عمل چيیزىى به ددست مىآوورردد خاصص خودد ااووست وو خدااىى تعالى 
نمىخوااهھھھد به بندگانن خودد ستم کند .اازز ااینجا ررووشن مىشودد که مراادد اازز 
ااکتسابب ددرر آآیه نوعى حيیاززتت وو ااختصاصص ددااددنن به خویش ااست; ااعم اازز ااین 
که ااین ااختصاصص ددااددنن به ووسيیله عمل ااختيیاررىى باشد نظيیر ااکتسابب اازز ررااهه 
صنعت وو یا حرفه یا به غيیر عمل ااختيیاررىى. ليیکن باالخرهه منتهھھى مىشودد به 
صفتى که ددااشتن آآنن صفتباعث ااین ااختصاصص شدهه باشد... وو معلومم ااست 
که هھھھر کس٬، هھھھر چيیزىى رراا کسب کند اازز آآنن بهھھرهھھھاىى خوااهھھھد ددااشت وو هھھھر 

کسى هھھھر بهھھرهھھھاىى دداارردد٬، به خاططر ااکتسابى ااست که کرددهه ااست."
بر عالووهه آآیه فوقق٬، ددرر آآیه "االناسس مسلطونن على اامواالهھھم" خدااووند مجدددااً بر 
حق تمليیک وو تملک بجيیث یک قاعدهه عامم (تسليیط) تأکيید ددااشته ااست. مفادد 
قاعدهه مزبورر چنيین ااست که هھھھمه مرددمم ااعم اازز ززنن وو مردد نسبت به اامواالل 
خوددشانن حق هھھھر گونه تصرفى رراا ددااررند وو ااستثنایى هھھھم ددرر مورردد ااین که ززنن 



یا ززووجه نتوااند ددرر اامواالل خوددشش تصرفف نماید٬، وواارردد نشدهه ااست٬، به عالووهه 
رروواایت "الیحل مالل اامرء مسلم ااال بطيیب نفسه". بدین معنى ااست که 
تصرفف ددرر مالل شخص مسلمانن بدوونن ررضایت ااوو جایز نيیست وو نيیز عموماتت 
متعددد ددیگرىى که ددرر آآیاتت وو ررووآآیاتت به ااین مضمونن وواارردد شدهه ااست دداللتبر 
ااین مدعا دداارردد وو هھھھيیچ تخصيیص وو ااستثنایى که شوهھھھر رراا مجازز نماید ددرر اامواالل 
هھھھمسر خودد تصرفف کند٬، ووجودد نداارردد; بر پایه ااین ااستداللل٬، ددست مردد اازز 
اامواالل ززنن کوتاهه شدهه وو حق هھھھر گونه مدااخله ددرر اامواالل ززنن اازز شوهھھھر سلب 

گرددیدهه ااست.
ززنن می تواانند ااررثث ببردد٬، اازز ززووجج مهھھریه ااخذ نماید وو پولل خودد رراا به گرددشش 
ااندااخته وو مانند مردداانن سرمایه بی ااندووززدد. ددين مقدسس ااسالمم٬، براايي ززنانن با 
تمامم اانوااعع وو ااقسامم حق ملکيیت رراا ثابت وو معيین وو با تمامم اانوااعع مشرووعه 
حق تصرفف اايشانن رراا ااثباتت کرددهه ااست٬، مثل مردداانن با آآنهھھا حق ووصيیت وو 
ميیرااثث رراا ااعطا نموددهه٬، ااختيیارر بيیع وو شراا رراا به آآنهھھا ددااددهه٬، حق ااجاررهه٬، هھھھبه٬، 
عقارريي٬، ووقف٬، صدقه٬، کفاله٬، حوااله٬، ررهھھھن وو اامثالهھھم رراا به اايشانن سپرددهه 

ااست.
ددرر قرآآنن کريم تملک مالي٬، ثرووتت وو حق ووررااثت براايي ززنانن بدين عباررتت تصريح 
گردديدهه ااست٬، ترجمه آآيه:"براايي مرددهھھھا حصهاايي ااست اازز آآنن ااموااليکه به 
ووررااثت گذااشتند پدرراانن وو ماددرراانن وو دديگر خويشاوونداانن شانن٬، هھھھم چنانن براايي 
ززنانن حصهاايي ااست اازز آآنن ااموااليکه گذااشته پدرراانن٬، ماددرراانن وو دديگر 

خويشاوونداانن اايشانن٬، کم باشد يا ززيادد٬، يک حصه مقررر کرددهه شدهه ااست."
ددين مقدسس ااسالمم مهھھر رراا يک حق مسلم ززنانن قراارر ددااددهه مرددهھھھا رراا توصيیه 
نمودد که ااين حق ثابته آآنهھھا رراا به خوشي خودد ااعطا نمايند آآنهھھا رراا جهھھت اادداايي 
مهھھرهھھھايي شانن مورردد تعديي وو تجاووزز قراارر ندهھھھند. خدااووند متعالل ددرر ااين رراابطه 
ااررشادد فرموددهه٬، ترجمه آآيه: "بدهھھھيید مهھھر ززنانن رراا به خوشش ددلي٬، بدوونن نزااعع وو 

تعديي وو تجاووزز".
تصريح بايد ددااشت که مهھھر حق مسلم ززنن ااست٬، ااووليیا وو شوهھھھر حق تصرفف 
آآنن رراا ندااررند٬، ززيراا تصرفف اايشانن ددرر ملک غيیر محسوبب خوااهھھھد شد. ززنانن بالغ وو 
ررشد يافته ميتواانند با ميیل وو ااشتيیاقق وو ررضايت خاططر به تمامم يا قسمتي اازز 
مهھھريه خودد رراا اازز ذذمه ززووجج ساقط وو يا بخشش نمايند٬، حتا پدرر نميتوااند 
مهھھريه ددختر خودد رراا بخشش نمايد ددرر صوررتيکه ددختر صغيیرهه باشد٬، بخشش 

پدرر به ااذذنن وو ررضايي ددختر موقوفف خوااهھھھد بودد.
بب) حدیث: برعالووهه آآیاتت متذکرهه ددرر مورردد حق تصرفف ززنن ددرر اامواالل٬، سنت 
ررسولل هللا نيیز مبيین  حق تصرفف ززنن ااست. چنانچه فوقاً ددرر بحث حق مهھھریه 
ززنن صحبت کرددیم که ررسولل هللا با هھھھيیچ یک اازز ززووجاتت شانن بدوونن پرددااختن 

مهھَھر ااززددووااجج ننموددهه ااست.
وو ددرر کنارر حقوقق فوقق ززنن ددرر تصرفف اامواالل٬، ززنن اازز خانه پدرر اامواالل تحت عنواانن 
جهھھزیه با خودد می آآوورردد  وو جهھھيیز مالي ااست که ززنن علي االرسم ددرر موااقع 
ااززددووااجج با خودد به منزلل شوهھھھر ميبردد وو عالووهه بر ااستفاددهه خودد به شوهھھھر نيیز 



ااباحه اانتفاعع آآنن رراا مينمايد. ااين مالل ددرر ملکيیت ززنن خوااهھھھد ماند وو شوهھھھر 
مالک آآنن نميشودد.

جج) قانونن: حق ززنن ددررتصرفف اامواالل ددرر تمامم قواانيین مرتبط به موضوعع٬، تسجيیل 
یافته ااست. چنانچه ددرر مباحث متعددد اازز حقوقق ااررثث٬، نفقه٬، مهھھر وو... ززنن یادد 
نموددیم. وو مطابق به حکم ماددۀ سی وو جهھھاررمم قانونن منع خشونت عليیه ززنن٬، 
منع ززنن اازز تصرفف ددرر اامواالل جرمم پندااشته شدهه ااست وو مرتکب آآنن به حبس 

قصيیریی که اازز سه ماهه بيیشتر نباشد٬، محکومم می گردددد.
دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: مطابق به ماددۀ چهھھاررددمم وو پانزددهھھھم ااعالميیه 
حقوقق بشر ااسالمی٬، هھھھر اانسانن حق دداارردد کسب مشرووعع بکند٬، ووهھھھر 
اانساني حق مالک شدنن اازز ررااهھھھهھھايي شرعي رراا دداارردد وو مي توااند اازز حقوقق 
مالکيیت به گونه اايي که به خودد وو يا دديگراانن وو يا جامعه ضررر نرساند ٬، 
برخورردداارر باشد وو نمي تواانن مالکيیت رراا اازز کسي سلب٬، مصاددررهه وو ضبط کردد 
مگر بنابر ضرووررتت حفظ منافع عمومي وو ددرر مقابل پرددااخت غراامت فورريي٬، 

عاددالنه وو ططبق شرعع .
وو هھھھم چنانن بر ااساسس ماددۀ هھھھفدهھھھم ااعالميیه جهھھانی حقوقق بشر٬، هھھھركس 
می توااند که به تنهھھایی یا با شرااكت ددیگراانن  دداارراایی حق مالكيیت باشد. وو 
هھھھيیچ کسی نمی توااند که مالكيیت شخص ددیگر رراا بر خالفف قانونن اازز وویی 

سلب كند.
متفرقه (بانویی ثرووتمند حجازز وو تجاررتش):

ددرر آآنن ززمانن که مرددمم مکه اازز ررااهه تجاررتت اامراارر معاشش می کرددند خدیجه نيیز اازز 
آآنجا که اازز ثرووتمنداانن مکه وو کاررهھھھایی تجاررتی می کردد وو چندین شتر ددرر ددست 
کاررگزاارراانن ااوو بودد که ددرر ااططراافف کشوررهھھھایی مثل شامم٬، مصر وو حبشه٬، ررفت وو 
آآمد ددااشت. ووقتی آآووااززهه ددررستی وو اامانتداارریی وو خوشش خلقی ررسولل خداا رراا 
شنيید وو لقب محمد ااميین رراا اازز ااوو ددید٬، ددرر پی مذااکرااتی که با اابوططالب٬، 
عمویی پيیغميیر کردد محمدااميین  رراا ددرر کارروواانن تجاررتی خودد٬، ددرر اامورر مربوطط به 
ددااددووستدهھھھایش اانتخابب کردد. وو اازز آآنن پس پيیامبر گراامی ااسالمم ددرر ددوورراانن 
جواانی ددرر سفرهھھھایی تجاررتی براایی حضرتت خدیجه سودد فرااوواانی بدست آآوورردد. 
ددرر سفریی که پيیغمبر براایی تجاررتت به شامم ررفت٬، حضرتت خدیجه غالمم خودد 
ميیسرهه رراا هھھھمرااهه ااوو کردد وو ددستورر دداادد تا هھھھمه جا ااوو رراا هھھھمرااهھھھی وو مرااقبت 
نماید. ددررشهھھر بصریی ددرر نزددیکی شامم به ررااهھھھبی به نامم نسطورراا برخورردد 
کرددند که ااوو به غالمم٬، اازز آآیندهه پيیغمبر وو نبوتت ااوو خبر دداادد وو اازز ططرفی سودد 
بسيیارریی عاید آآنهھھا شد که تا آآنن موقع ددرر هھھھيیچ سفریی به ااین ااندااززهه سودد 
نبرددهه بودد. بعد اازز برگشت اازز شامم٬، ميیسرهه٬، ااحوااالتت سفر وو گفتارر ررااهھھھب وو 
مشاهھھھدااتش رراا که اازز عظمت وو معنویت محمد بودد٬، براایی خدیجه تعریف کردد وو 

اازز هھھھميین جا بودد که ااوو رراا مشتاقق هھھھمسریی با محمد ااميین نمودد.
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حق کارر ززنن

هھھھفتم: حق کارر ززنانن
ددرر جهھھانن اانکشافف یافته٬، ززنانن بخش عظيیم اازز نيیروویی کارریی رراا تشکيیل 
ميیدهھھھند. حتی تاسطح شخص ااوولل کشورر  اایفایی ووظظيیفه می نمایند٬، وو اامرووزز 
ررووئسایی جمهھھورر وو نخست ووززیراانن بعضی اازز کشورر هھھھا ززنن ميیباشند. اانتونی 
گيیدنز جامعه شناسس غربی٬، می نویسد: "کارر بی مزدد خانگی ااهھھھميیت ززیاددیی 

براایی ااقتصادد جامعه دداارردد".
تعریف حق کارر ززنن:

حق کارر ززنن عباررتت اازز آآنن نوعع حق ززنن می باشد که ززنن بر مبنایی آآنن بی توااند 
ددرر حدوودد ااحکامم شریعت وو قواانيین نافذهه٬، ددست به ااشتغالل خاررجج اازز خانه ززند.

مبنی حق کارر ززنن:
االف) آآیت: اازز نگاهه شریعت ااسالمی نيیز براایی کارر کرددنن ززنن کداامم ممانعت 
موجودد نيیست. برررسی ااشتغالل ززنانن اازز ددیدگاهه ااسالمم٬، با ذذکر مطالب ططرحح 
شدهه٬، آآسانن تر وو جامع تر خوااهھھھد بودد. ززنن ددرر ااسالمم مجبورر نيیست براایی خودد 
یا خانوااددهه ااشش کارر کند وو تأميین نفقه ززنن اازز ططرفف مردد ووااجب شرعی ااست. 
ززنن مکلّف به ااشتغالل نيیست٬، مگر ااین که ااحتيیاجج به شغل ددااشته یا ااشتغالل 
براایی ااوو ضرووررتت یافته باشد وو یا به سبب ااَمریی که ووجوبب کفایی ااشتغالل رراا 

براایی ززنانن ددرر بردداارردد وو باید نيیاززهھھھایی جامعه با ااشتغالل برططرفف شودد.
قرآآنن کریم٬، براایی ززنانن هھھھمانند مردداانن٬، حق کسب وو فعاليیت ااقتصاددیی قائل 
ااست. ددرر مورردد ددرر آآیه (32) سوررهه االنساء چنيین فرموددهه ااست: " لِّلرِّجَاللِ 
"؛ "براایی مردداانن اازز آآنن چه کسب کرددهه  ِ نَصِيیبٌ َ لِلنِّساء نَصِيیبٌ مِّمَّا ااكتَسبُواا وو
ااند٬، بهھھرهه اایی ااست وو براایی ززنانن (نيیز) اازز آآنن چه کسب کرددهه ااند٬، بهھھرهه اایی 

ااست."
ً به مشرووعيیت حق ااشتغالل ززنن ددرر خاررجج اازز  گرچه آآیت فوقق االذکر مستقيیما
خانه٬، حکم نکرددهه ااست. ااما مفسرین؛ حق ااشتغالل ددرر خانه رراا نيیز نوعی اازز 

ااکتسابب دداانسته ااست.
بب) حدیث: ااشتغالل ززنانن ددرر عصر پيیامبر(صص) به شکلی گسترددهه به چشم 
می خورردد وو ددرر تمامی شغل هھھھایی رراایج آآنن ززمانن٬، ززنانن حضورر ددااشتند. ززنانن ددرر 
ااین ددووررهه به مشاغلی اازز قبيیل پزشکی٬، تجاررتت وو صنایع ددستی ااشتغالل 
ددااشتند. که باررززترین مثالل آآنن حضرتت خدیجه هھھھمسر پيیامبر می باشد که 
ً دداارراایی ااشش رراا ددرر ررااهه تروویج ااسالمم به  یکی اازز ثرووتمنداانن مکه بودد که بعداا

مصرفف ررساند.
مطلب عمدهه ددرر فرهھھھنگ ااشتغالل ززنانن٬، اازز منظر ااسالمم٬، حفظ جایگاهه وو منزلت 
ززنن ااست وو ااین اامر باید ددرر ااشتغالل ززنانن لحاظظ گردددد. ددرر تفکر ااسالمی٬، حفظ 
وو گسترشش نهھھادد خانوااددهه بر پایه وویژگی هھھھایی فطریی وو ططبيیعی ززنن وو مردد٬، 
ااوولویت وو ااهھھھميیت خاصی دداارردد وو ددرر کنارر آآنن٬، بر اامکانن ااشتغالل وو ااستقاللل 
مالی ززنانن تأکيید شدهه ااست. ااسالمم ااشتغالل رراا براایی ززنن هھھھدفف نمی ددااند٬، 



بلکه آآنن رراا ددرر خدمت خانوااددهه وو ررفاهه وو آآسایش آآنن می پذیردد وو ااشتغالل رراا به 
عنواانن یکی اازز ررااهه هھھھایی اافزاایش قابليیت وو شکوفایی ااستعداادد ززنانن وو ددرر جهھھت 

تعالی وو کمالل آآنانن می پذیردد.
ً  قانونن  جج) قانونن: حق کارر ددرر قانونن ااساسی وو سایر قواانيین مرتبط خصوصا
کارر٬،  براایی ززنن وو مردد  به ررسميیت شناخته شدهه وو تحميیل کارر ااجبارریی باالیی 
اافراادد ( ززنن وو مردد) ممنوعع شدهه ااست (1). ززنانن بر عالووهه که اازز تمامم حقوقق 
مندررجه قواانيین ززیربط ددرر اامورر حقوقق کارر که براایی ززنانن وو مردداانن به صوررتت 
مساوویانه پيیش بيینی شدهه ااند مستفيید ااند٬، اازز بعضی حقوقق وو اامتيیاززااتت 

خاصص که کامالً براایی ززنانن ااختصاصص یافته ااند نيیز ااستفاددهه می تواانند.
قانونن کارر که به ااساسس فرمانن تقنيینی شماررهه 94 موررخخ27/10/1385 مقامم 
رریاست جمهھھورریی بدااخل 14 فصل وو 153ماددهه ووضع گرددیدهه ااست٬، به صوررتت 
مفصل ددرر مورردد حقوقق وو جایب «کاررکنانن» ااعم اازز ززنن وو مردد بحث می کند. وو 
بنا به ددرر نظر ددااشت فحواایی ااین قانونن٬، حقوقق وو ووجایب مندررجۀ آآنن براایی هھھھر 
ددوو ططبقۀ ززنن وو مردد می باشند. وو ددرر ااینجا به چند حقوقق ااساسی مندررجۀ 

ااین قانونن می پرددااززیم:
 ددرر تمامم ددنيیا ووهھھھمچنيین ددرركشورر مابه ططورر ددقيیق  1- ساعاتت كاررمعيین:
ساعاتت كارريي كاررگراانن ررااددررططولل 24 ساعت٬، 8 ساعت معيین كردد هه ااست . بنا 
برااين ٬، ااگركاررگريي بيیش اازز8 ساعت ددررططولل شبانه ررووزز كارركند٬، حق ددرريافت 

ااضافه معاشش ووياااضافه حقوقق دداارردد.
 مطابق به ااصولل٬، مقرررااتت ووحقوقق كارر٬،كاررگراانن بايد ااززبيیمه  2- بيیمه:
برخوررددااررشوند تا ددرر ددوورر اانن تقاعد٬، پيیريي٬، ناتوااني٬، ااززكارراافتاددگي وو یا ددررجريانن 

سواانح ووحوااددثث٬، بيیمه ددست كاررگر رراابگيیردد.
3- مرخصي: مطابق به مقرررااتت ووحقوقق كارر٬، كاررگراانن ااززاايامم مرخصي 
برخوررددااررااند. ااين مرخصي شامل ررووززهھھھايي تعطيیلي٬، مريضي وو ددووررهه ززاايمانن 

براايي ززنانن كاررگرمي شودد. 
متأسفانه كاررگراانن وو كاررفرمايانن ما بخاططر نا آآشنايي با حقوقق كارر كه حق 
كاررگر وو صاحب كارر رراا تضميین كرددهه ااست٬، موااجه با مشكالتت بسيیاررمي 
باشند. بطوررمشخص مي تواانن ااظظهھھارركردد كه مرددمم به حقوقق كارر آآشنايي 
نداارردد؛ ددررنتيیجه هھھھم حق كاررگرتضيیيیع مي شودد ووهھھھم حق صاحب كارر. 
هھھھمچنيین٬، ناآآشنايي بامفاهھھھيیم وومضاميین حقوقق متقابل كاررگر وو كاررفرما 
ووفقداانن آآموززشهھھايي ددقيیق ووعدمم ااططالعع ررساني٬، باعث شدهه ااند كه مرددمم 

ااززووظظايف ووحقوقق شانن كه الززمم ااالجراا٬، مدوونن ووصريح ااند؛ محروومم شودد.
قانونن کارر برعالووهه که به صوررتت عمومم بر حقوقق کاررکنانن ااعم ااززددنن وو مردد 
ااشاررهه دداارردد. بعضی حقوقق خاصی رراا براایی ززنانن ليیست نموددهه که االبته مردداانن 

اازز ااین حقوقق بهھھرهه مند نيیستند.
بند ددوومم ماددۀ نهھھم قانونن کارر به یکی اازز ااساسی ترین حقوقق ززنن ددرر محيیط 
کارریی ااشاررهه دداارردد وو مطابق به ااین ماددهه " ززنانن ددرر ساحۀ کارر مستحق 



اامتيیاززااتت معيین ددوورراانن حاملگی وو ووالددتت وو سایر موااررددیکه ددرر ااین قانونن وو سایر 
ااسنادد تقننيینی مربوطط تثبيیت گرددیدهه ااست٬، می باشند."

ً ددرر بند ددوومم ماددۀ نهھھم ذذکر گرددیدهه ااست٬، یکی اازز حقوقق ززنن  چنانچه فوقا
عباررتت  اامتيیاززااتت معيین ددوورراانن حاملگی می باشد. وو مطابق به بند ااوولل ماددۀ 
پنجاهه وو چهھھاررمم قانونن کارر " کاررکن ززنن مستحق 90 ررووزز ررخصتی ووالددیی با مزدد 
می باشد که یک ثلث آآنراا قبل اازز ووالددتت وو وو ددوو ثلی آآنن بعد اازز ووالددتت قابل 
ااجرااء ااست." وو ااگر حمل ززنن به صوررتت غيیر ططبيیعی باشد وو یا حمل ددوو گانگی 
وو یا بيیشتر اازز آآنن نماید٬، به ااساسس فقرۀ ددوومم هھھھميین ماددهه  مستحق 15 

ررووززررخصتی بيیشتر برعالووهه مدتت فوقق االذکر می گردددد.
ززنانن حامله که تصدیق ددااکتر مبيین بر حامله بوددنن خودد رراا دداارردد٬، به کاررهھھھایی 
خفيیف با حفظ مزدد وو سایر حقوقق ووظظيیفۀ ااصلی گماشته شدهه وو ااددااررهه نمی 
توااند که ززنن حامله٬، ماددرر دداارراایی ططفل کمتر اازز ددووسالل وو کاررکن نو جواانن رراا به 
ااضافه کارریی٬، وو مسافرتت به منظورر اانجامم کارر ررسمی توظظيیف نماید. هھھھم چنانن 
ااددااررهه براایی ماددرراانن دداارراایی ططفل شيیر خواارر بر عالووۀ یک ساعت ووقفه نانن 
چاشت وو اادداایی نمازز٬، نيیم ساعت ووقت ااضافه براایی تغذیه ططفل ميیدهھھھد که ااین 
ووقفه شامل ووقت کارر ررسمی می باشد. برعالووهه حقوقق فوقق٬، ااددااررهه مکلف 
ااست که جهھھت موااظظبت وو مرااقبت ااططفالل کاررکنانن ددرر محوططۀ ااددااررهه٬، شيیر 
خوااررگاهه وو کوددکستانن تهھھيیه نماید(2). ززنن حامله مطابق به بند ششم ماددۀ 
یک صد وو سی وو پنجم ااین قانونن مستحق مساعدتت هھھھایی ددوورراانن حاملگی 
به عنواانن تأميیناتت ااجتماعی بوددهه که تأميیناتت ااجتماعی با سهھھم گيیریی ااددااررهه وو 

کارر کنانن تحقق می یابد.
دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: حقوقق کارریی ززنانن یکی اازز عمدهه ترین 
حقوقق ززنانن می باشد که هھھھميیشه ذذهھھھن آآگاهھھھانن اامورر رراا هھھھم ددرر عرصه ددااخلی 
وو هھھھم ددرر عرصه بيین االمللی مشغولل ددااشته ااند. وو بنا به هھھھميین ااهھھھميیت 
ً حقوقق کارریی ززنانن٬، تا فی االحالل چندین کنواانسنيیونن ددرر  حقوقق کارر خصوصا

اامورر کارریی تدووین شدهه وو ساززمانن بيین االمللی کارر تأسيیس گرددیدهه ااست.
ااعالميیۀ حقوقق بشر ااسالمی ددرر مورردد فرموددهه ست: " کارر ٬، حقي ااست که 
بايد ددوولت وو جامعه براايي هھھھر کسي که قاددرر به اانجامم آآنن ااست ٬، تضميین 
کند . وو هھھھر اانساني آآززاادديي اانتخابب کارر شايسته رراا دداارردد به گونه اايي که هھھھم 
مصلحت خودد ووهھھھم مصلحت جامعه بر آآووررددهه شودد . هھھھر کاررگريي حق دداارردد اازز 
اامنيیت وو سالمت وو دديگر تأميین هھھھايي ااجتماعي برخورردداارر باشد وو نبايد ااوو رراا به 
کارريي که تواانش رراا نداارردد ووااددااشت يا ااوو رراا به کارريي ااکرااهه نمودد يا اازز ااوو بهھھرهه 
کشي کردد يا به ااوو ززيانن ررساند؛ وو هھھھر کاررگريي بدوونن فرقق ميیانن مردد وو ززنن ٬، 
حق دداارردد که مزدد عاددالنه ددرر مقابل کارريي که اارراائه مي کند سريعا ددرريافت 
نمايد وو نيیز حق ااستفاددهه اازز مرخصي هھھھا وو پاددااشهھھا ووترفيیعاتت ااستحقاقي رراا 
دداارردد وو ددرر عيین حالل موظظف ااست که ددرر کارر خودد ااخالصص وو ددررستکارريي ددااشته 
باشد وو ااگر کاررگراانن با کاررفرمايانن ااختالفف پيیداا کرددند ددوولت موظظف ااست براايي 
حل ااين ااختالفف وو اازز بيین برددنن ظظلم وو ااعاددهه حق وو پايبنديي به عدلل بدوونن ااين 



که به نفع ططرفي عدوولل کند٬، ددخالت نمايد ."  ماددۀ بيیست وو جهھھاررمم ااین 
ااعالميیه٬، حق ررخصتی با مزدد رراا به ررسميیت شناخته وو براایی ددوولل توصيیه 

نموددهه ااست که حدوودد ساعت کارریی کاررکنانن٬، معيین باشند.
ساززمانن بيین االمللی کارر (I.L.O)٬، ددرر اابعادد گوناگونن٬، اازز ااشتغالل ززنانن حمایت 

نمودد.
1ـ ممنوعيیت کارر ززنانن ددرر ساعاتت شب؛
2ـ ممنوعيیت کاررهھھھایی خطرناکک وو ززیانن آآوورر؛
3ـ حمایت اازز جنبه ماددرریی کاررگراانن ززنن؛

4ـ حمایت ددرر جهھھت برقراارریی تساوویی شراایط کارر ززنانن وو مردداانن؛
5ـ منع تبعيیض ددرر ااستخداامم وو ااشتغالل؛

6ـ وو ااصل تساوویی مزدد کاررگر ززنن وو مردد ددرر براابر کارر مساوویی.
اامرووززهه بسيیارریی اازز کشوررهھھھا بر ااین باووررند که ووجودد مقرررااتت حمایتی براایی 
ززنانن٬، ضروورریی ااست. با توجه به ووضع موجودد٬، ددرر بسيیارریی اازز کشوررهھھھایی 
جهھھانن٬، به نظر می ررسد٬، حذفف مقرررااتت حمایتی٬، شراایط کارر ززنانن رراا ددشوااررتر 

خوااهھھھد ساخت.
حمایت ساززمانن ملل وو ددیگر ساززمانن هھھھایی وواابسته به آآنن اازز ززنانن وو به خصوصص 
ددرر ااین بحث (ااشتغالل ززنانن)٬، نشانن ددهھھھندهه ااین ااست که نگاهه جامعه بيین 
االمللی به ززنانن وو مسائل آآنانن٬، نگاهه خاصص مبتنی بر تفاووتت هھھھایی ططبيیعی 
ميیانن ززنانن وو مردداانن ااست. ددرر غيیر ااین صوررتت٬، حمایت هھھھایی خاصص اازز حقوقق 
ززنانن وو اامتيیاززااتت خاصی رراا براایی آآنن هھھھا قائل شدنن٬، معنا وو مفهھھومی نخوااهھھھند 
ددااشت؛ چونن با ااددعایی تساوویی حقوقی ززنن وو مردد وو با عدمم تبعيیض ساززگارریی 

نداارردد.
اامرووززهه حمایت اازز ااشتغالل ززنانن تنهھھا ددرر چاررچوبب ساززمانن ملل متحد وو ساززمانن 
بيین االمللی کارر نيیست٬، بلکه بسيیارریی اازز ساززمانن هھھھایی بيین االمللی منطقه 
اایی وو ملی وو هھھھم چنيین ساززمانن هھھھایی بيین االمللی غيیر ددوولتی (N.G.O) ااین 

کارر رراا اانجامم می ددهھھھند.
متفرقه (  ووضيیعت ززنانن کاررگر ددرر کشورر هھھھایی اانکشافف یافته):

اامرووززهه ددیدگاهه غربب نسبت به ززنانن٬، مبتنی بر تساوویی حقوقی اازز جميیع 
جهھھاتت با مردداانن ااست؛ بدوونن ااین که توجهھھی به تفاووتت هھھھایی ططبيیعی ميیانن آآنانن 
شدهه باشد. بر ااساسس ددیدگاهه برخی جریانن هھھھایی فميینيیستی ددرر جهھھانن٬، تنهھھا 
مسأله تساوویی حقوقق مطرحح نيیست٬، بلکه مقوالتت ززنن وو مردد به ططورر کلی 
نفی می شودد وو ددرر ااین جا٬، تشابه حقوقق ززنن وو مردد بيیشتر به چشم می 
آآید. ااین ددیدگاهه اافرااططی ددرر حمایت اازز حقوقق ززنانن٬، مسخ اانسانيیت رراا ددرر پی 
دداارردد وو آآنن جداا کرددنن ززنن اازز هھھھویت ززنانه وو هھھھویتی ااست که به عنواانن هھھھمسر یا 
ماددرر دداارردد٬، وو اازز ططرفف ددیگر٬، مردد هھھھم ددرر جایگاهه ووااقعی خوددشش به عنواانن پدرر وو 

مردد خانوااددهه قراارر نداارردد.
ااشتغالل ززنانن ددرر غربب٬، بعد اازز اانقالبب صنعتی٬، به صوررتت گسترددهه شکل 
گرفت. اافزاایش مشاررکت ززنانن ددرر عرصه فعاليیت ااقتصاددیی وو ااشتغالل به سبب 



نيیازز شدید جواامع صنعتی به نيیروویی کارر ااررززاانن بودد٬، نه به ااین علت که 
گسترشش مشاررکت ززنانن ددرر جهھھت ررعایت شخصيیت وو منزلت آآنانن باشد. اازز 
آآغازز اانقالبب صنعتی تا کنونن٬، ززنانن ددرر عرصه هھھھایی مختلف ااقتصاددیی فعاليیت 
می کنند٬، وولی ررفتارر غربب با آآنن هھھھا هھھھيیچ گاهه مبتنی بر تساوویی حقوقق ززنن وو 
مردد نبوددهه٬، وو ااین اامریی ااست که به شهھھاددتت ااططالعاتت وو آآماررهھھھایی ررسمی 
منتشر شدهه٬، توسط مجامع بيین االمللی وو ملی٬، قابل توجه ااست. ددرر ددوو بُعدِ 
مقداارر ددستمزدد وو کيیفيیت شغل ااحراازز شدهه٬، ززنانن ددرر مرحله اایی پایيین تر اازز 

مردداانن قراارر ددااررند.(3)
اامرووززهه ااندیشمنداانن وو متفکراانن غربی به ااین نتيیجه ررسيیدهه ااند که فقط کارر 
خاررجج اازز خانه مصدااقق ااشتغالل نيیست٬، بلکه کارر ددرر منزلل هھھھم فعاليیت 
ااقتصاددیی وو مصدااقق ااشتغالل ااست؛ ااما کارریی پنهھھانن ااست که ددستمزدد نداارردد. 
تا هھھھميین ااووااخر٬، ددرر بخش عظيیمی اازز ااددبيیاتت جامعه شناسی٬، کارر بدوونن 
ددستمزدد٬، به وویژهه کارر ززنانن ددرر محيیط خانه٬، هھھھرگز مورردد مالحظه قراارر نگرفته 
بودد. با ووجودد ااین٬، چنيین کارریی براایی ااقتصادد به ااندااززهه ااشتغالل مزددیی ضرووررتت 
دداارردد. به ططورر تخميینی٬، کاررِ ددرر خانه معاددلل یک سومم مجموعع توليید ساالنه یک 

ااقتصادد مدررنن ااررززشش دداارردد.(4)
ً ددرر تمامم جامعه هھھھایی صنعتی که آآماررهھھھایی الززمم رراا اانتشارر ددااددهه ااند٬،  تقریبا

ددررآآمد ززنانن به ميیزاانن قابل مالحظه اایی کمتر اازز ددررآآمد مردداانن ااست.(5)
به ررغم کوشش هھھھایی اازز ااین ددست که به مناسبت تغيیيیر نقش ززنانن به 
عمل می آآید٬، مسائل بی شمارریی هھھھنوزز باقی ااست. بسيیارریی اازز ززنانن به 
ددشواارریی می تواانند نقش کاررمند رراا با نقش ماددرر وو هھھھمسر ددررآآميیزند٬، وو هھھھر 
سه نوعع مسؤووليیت رراا به ططرززیی مناسب بر عهھھدهه بگيیرند. ددرر بيیشتر مواارردد٬، 
ضرووررتت هھھھایی حرفه اایی حالت غالب به خودد می گيیردد وو تعهھھدااتت ماددرریی وو 

هھھھمسریی به ددست ااهھھھمالل سپرددهه می شودد.
به ااین ترتيیب٬، ددرر غربب٬، نوعی تقسيیم کارر مردداانه وو ززنانه به چشم می 
خورردد. علت چيیست وو چراا ااین هھھھمه تفاووتت ددرر کارر مردداانن وو ززنانن ووجودد دداارردد(6). 
رریشه تقسيیم کارر رراا باید تفاووتت تکوینی سرشت مردداانن وو ززنانن دداانست. غربب 
باید بپذیردد که ززنن به اایفایی نقش ززنانه ددرر خانوااددهه وو ااجتماعع بپرددااززدد وو مردد هھھھم 
به اایفایی نقش مردداانه. وو ااگر جامعه اایی به حدّیی برسد که ددرر آآنن ززنن٬، ززنن 

نباشد وو مردد٬، مردد نباشد٬، آآنن جامعه قطعاً سقوطط کرددهه٬، تباهه می شودد.
ووااقعيیت ااین ااست که ززنانن نيیمی اازز جمعيیت جهھھانن رراا تشکيیل می ددهھھھند. 
نظامم حقوقق بشر٬، حمایت اازز ززنانن رراا به عنواانن یکی اازز ااهھھھداافف خودد٬، مد نظر 
قراارر ددااددهه وو ساززمانن ملل متحد٬، اازز ططـُرُقق مختلف٬، اازز ااشتغالل ززنانن حمایت 
کرددهه ااست. وو ماددۀ ددووااززددهھھھم قانونن  کارر اافغانستانن٬، ررعایت ميیثاقهھھا٬، فيیصله 
هھھھا وو سفاررشنامه هھھھایی ساززمانن بيین االمللی کارر که که اافغانستانن به آآنن 
ملحق شدهه یا می شودد وو سایر ميیثاقهھھا وو معيیاررهھھھایی ساززمانن هھھھایی بيین 
االمللی ددرر عرصه کارر وو ااددااررهه با نظر ددااشت شراایط خاصص کشورر رراا االزاامی 

پندااشته ااست.
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حق تعليیم وو تحصيیل ززنن
 
 

فصل سومم
حقوقق غيیر مالی ززنن

تعریف حقوقق غيیر مالی
حقوقق غيیر مالی عباررتت اازز صالحيیت وو اامتيیاززیی ااست که هھھھدفف اازز آآنن ررفع 
نيیاززمندیی هھھھایی عاططفی وو ااخالقی اانسانن بوددهه٬، ااررززشش دداادد وو ستد رراا ندااشته 

وو قابليیت تقویم به پولل وو مباددله به مالل رراا نداارردد.(1)
 

ااوولل: حق تعليیم وو تحصيیل ززنن
گفته ااند٬، ااگر علم ددرر ددووررترین نقطۀ جهھھانن باشد٬، باید که آآموخت. علم ااست 
که تنهھھا ررااهه نجاتت اانسانن اازز جهھھل٬، فقر٬، بی ددینی وو .. ااست. آآموختن علم 
تنهھھا اازز آآنن مردداانن نيیست٬، بل ززنانن هھھھم ميیتواانند که به مکتب ررووند وو به 

پوهھھھنتونن آآیند.
تعریف حق تعليیم وو تحصيیل ززنن:

حق تعليیم وو تحصيیل ززنن عباررتت اازز آآنن نوعع حقوقق ززنن می باشد که  بر ااساسس 
آآنن؛ ززنانن حق تعليیم٬، تربيیه وو تحصيیل رراا ددااررند. حق تعليیم وو تحصيیل ززنن یکی اازز 
ااساسی ترین حقوقق بشریی ززنن می باشد که ددرر تمامم منابع شرعی٬، 

قواانيین نافذهه مربوططه وو ااسنادد بيین االمللی تسجيیل گرددیدهه ااست.
مبنی حق تعليیم وو تحصيیل ززنن:

االف) آآیت: پرووررددگارر متعالل  با تأکيید بر مقامم علم وو عالم می فرماید: "هھھھَلْ 
"(2)؛ ترجمه: " آآیا کسانی که می  يَستَوِىى االَّذِينَ يَعْلَمُوننَ ووَ االَّذِينَ ال يَعْلَمُوننَ
دداانند با کسانی که نمی دداانند٬، براابرند؟" وو نيیز می فرماید: " إإِنَّمَا يخْشى 
االلَّهَ مِنْ عِبَاددِههِ االْعُلَمَؤُاا"(3)؛ ترجمه "اازز ميیانن بندگانن خدااووند٬، فقط دداانشورراانن اازز 
ااوو خوفف وو خشيیت ددااررند." نخستيین آآیاتی که بر پيیامبر ااکرمم(صص) ناززلل شد٬، 
حاوویی کلماتی ددرر بزررگدااشتِ علم وو گرااميیدااشت آآنن به عنواانن یکی اازز بزررگگ 
ُ االَّذِيي  ْ وورَرَبُّكَ ااْألَكْرمَم ترین وو نخستيین نعمت هھھھایی االهھھی بر اانسانن بودد. " ااقْرَأأ
نْسَاننَ مَا لَمْ يَعْلَمْ "(4)؛ ترجمه: "بخواانن وو پرووررددگارر تو بس  عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ ااْإلِ
گراامی ااست. هھھھمانن که با اانسانن رراا آآموززشش دداادد. به اانسانن چيیزیی رراا که نمی 
دداانست٬، آآموخت." هھھھر چند ااسالمم تأکيید خاصی بر یاددگيیریی علومم ااسالمی وو 
مسائل مرتبط با آآنن دداارردد٬، وولی به آآموززشش سایر اانوااعع علومم وو فنونن نيیز٬، 
تشویق نموددهه ااست. اازز ااین رروو ددرر ررأأسس ررشته هھھھایی مختلف علمی وو هھھھنریی٬، 



جمع کثيیریی اازز علمایی ااسالمی قراارر ددااررند وو هھھھيیچ شاخه اایی اازز ررشته هھھھایی 
مختلف علمی نيیست جز آآنکه به ززیورر کتابب هھھھایی ااررززشمند دداانشمنداانن 
ااسالمم٬، ززینت یافته باشند. اامرووززهه بسيیارریی اازز ااین کتابب هھھھا٬، هھھھنوزز هھھھم اازز مهھھم 
ترین منابعِ مرجع به شمارر می ررووند. اازز ااین رروو ااسالمم٬، ززنن وو مردد رراا ددرر حق 
تعليیم وو تحصيیل مساوویی می ددااند وو براایی ززنن ددرر ااین ززميینه هھھھمانن حقی رراا 

قائل ااست که براایی مردداانن قائل شدهه ااست.
بب) حدیث: اازز منظر ااسالمم٬، ززنن وو مردد٬، ددرر ذذااتت وو ططبيیعت بشریی مساوویند؛ به 
ااین معنا که هھھھيیچ یک رراا بر ددیگریی اازز حيیث عناصر ساززندهه ماهھھھيیت اانسانی وو 
خلقت بشریی٬، ررجحانی نيیست؛ بلکه هھھھر آآنچه که موجب برتریی هھھھر مردد یا 
ززنی بر ددیگریی می شودد٬، اامورریی خاررجج اازز ماهھھھيیت وو حقيیقت مشترکک ميیانن آآنن 
ددوو ااست؛ اامورریی که آآنن رراا باید ددرر تواانمندیی٬، علم٬، ااخالقق وو غيیرهه جست ووجو 
کردد. ااسالمم هھھھر ووااحد اانسانی رراا ددرر حدوودد تواانمندیی هھھھا وو ااستعدااددهھھھا وو 
اامکاناتت٬، برخورردداارر اازز حق تعليیم وو تحصيیل می ددااند. تأکيید بر ااستيیفایی ااین 
حق تا حدیی ااست که ددرر موااررددیی که پایی یاددگيیریی ووااجباتت ددینی وو یا حتی 
پاررهه اایی نيیاززمندیی هھھھایی ددنيیویی به ميیانن می آآید٬، ااین حق٬، به تکليیف بدلل می 
شودد. اازز ااین رروو پيیامبر (صص) فرموددهه ااند: "تعلم االعلم فریضة علی کل مسلم 
وو مسلمة" ترجمه: "فرااگيیریی علم بر هھھھر مردد وو ززنن مسلمانی فرضض ااست". 
هھھھم چنانن پيیامبر ااکرمم(صص) ددرر مورردد تعليیم وو تحصيیل کنيیزاانن٬، تأکيید وویژهه اایی 
ددااشته ااست؛ چنانن که ددرر رروواایتی ددرر صحيیح بخارریی بخارریی(5)نقل شدهه 
ااست: "أأیما ررجل کانت عندهه ووليیدةة(اایی جارریة) فعلمهھھا فأحسن تعليیمهھھا وو 
أأددبهھھا فأحسن تأددیبهھھا٬، ثم ااعتقهھھا وو تزووجهھھا فله أأجراانن"؛ ترجمه: "هھھھر مردد 
[مسلمانی ]که کنيیزیی ددرر ااختيیارر ددااشته باشد وو ااوو رراا به خوبی آآموززشش ددهھھھد 
وو ااددبب نماید٬، سپس آآززااددشش کند وو با ااوو ااززددووااجج نماید٬، اازز ددوو پاددااشش برخورردداارر 
خوااهھھھد بودد." شوااهھھھد تارریخی وو رروواایی بسيیارریی ددرر ددست ااست که نشانن 
می ددهھھھد ززنانن عربب اازز آآغازز ددوورراانن تمدنن ااسالمی اازز فضایی خوبی براایی 
فرااگيیریی علومم برخورردداارر بوددهه ااند. لذاا ددرر ررشته هھھھایی مختلف هھھھمانند: علومم 
قرآآنن٬، حدیث٬، فقه٬، لغت وو بسيیارریی ددیگر اازز معاررفف وو دداانش هھھھا٬، ددررخشيیدند وو 
حتی بسيیارریی اازز شخصيیت هھھھایی مردد وو ززنن ددرر محضر پيیامبر آآموززشش ددیدند. 
اابن خلکانن(6)نقل کرددهه ااست که سيیدهه بانویی صاحب نامم وو مقامم ددرر مصر 
بودد وو جلسه ددررسی وو علمی باشکوهھھھی ددااشت که اامامم شافعی نيیز ددرر 
مجلس ااوو شرکت می جست وو اازز ااوو حدیث می آآموخت. اابو حيیّانن(7)نيیز اازز 
ميیانن ااساتيید خودد٬، به نامم سه ززنن ااشاررهه کرددهه ااست: مونسه اایوبيیه٬، 
برااددررززااددهه صالحح االدین اایوبی؛ شاميیه تيیميیه وو ززینب ددختر عبدااللطيیف 
بغدااددیی.  هھھھمچنيین به گوااهھھھی تارریخ٬، ززنانن مسلمانن ااعم اازز آآززاادد وو کنيیز ددرر ططولل 
عصرهھھھایی متماددیی پيیشتاززاانن ررشته هھھھایی مختلف علومم ااعم اازز قرآآنن٬، حدیث٬، 
فقه٬، ااددبيیاتت وو بسيیارریی ددیگر اازز معاررفف وو فنونن بوددهه ااند. مقّریی (8) ددرر کتابب 
معرووفف خودد٬، نفح االطيیب نامم تعدااددیی اازز ااین ززنانن رراا ذذکر نموددهه ااست. یکی اازز 
ااین ززنانن که کنيیز اابن مطرفف لغویی بوددهه ااست٬، عرووضيیه نامم دداارردد. وویی نحو وو 



لغت رراا اازز اارربابب خودد آآموخت وو ددرر ااددبيیاتت وو به وویژهه عرووضض وو قافيیه سرآآمد 
شد. هھھھمچنيین اابن خلکانن ددرر دداائرةة االمعاررفف ووفيیاتت ااالعيیانن وو أأنباء اابناء االزمانن 
مشهھھورر تارریخی خودد اازز ززناننِ ااندیشمندِ فرااوواانی یادد کرددهه ااست که یکی اازز 
آآنانن٬، شهھھدهه االکاتبه نامم دداارردد. وویی ددرر ااددبيیاتت وو خط٬، بنامم بودد وو بسيیارریی اازز 

ااندیشمنداانن اازز دداانش آآموختگانن محضر ددررسس می باشند.
جج) قانونن: قواانيین اافغانستانن خصوصاً قانونن ااساسی توجه وویژۀ به حق تعليیم 
وو تحصيیل مبذوولل ددااشته وو مواادد متعدددیی ددرر ااین قانونن به حق تعليیم وو تحصيیل 

به صوررتت مستقيیم وو یا غيیر مستقيیم تخصيیص ددااددهه شدهه ااند.
ماددۀ چهھھل وو سومم قانونن ااساسی٬، تعليیم (وو تحصيیل) رراا حق تمامم ااتباعع 
اافغانستانن دداانسته که تا مقطع ليیسانس ددرر مرااکز تعليیمی وو تحصيیلی 
ددوولتی به صوررتت  رراایگانن اازز ططرفف ددوولت اارراائه می گردددد. وو هھھھمچنيین مطابق به 
بند ددوومم ااین ماددهه  ددوولت اافغانستانن موظظف ااست تا براایی تعميیم معاررفف به 
صوررتت متوااززنن ددرر سرتاسر اافغانستانن ووتأميین تعليیم ااجبارریی تا سطح 

متوسطه٬، پالنن هھھھایی مؤثر ططرحح وو تطبيیق نماید.
ً به حق تعليیم ووتحصيیل ااشاررهه دداارردد٬، مواادد  ددرر کنارر ماددۀ فوقق که صرااحتا
متعدددیی ددیگر نيیز ددرر ااین قانونن به  حق تعليیم وو تحصيیل تأکيید ددااررند. که ذذیالً 

بعضی شانن به صوررتت خالصه ذذکر می گرددند:
توجه بيیشتر اازز بيیش وو پيیش  به تعليیماتت وو تحصيیالتت ددینی دد رر کنارر تعليیماتت 
مکتبی وو پوهھھھنتونی ( االبته ااین به معنایی غيیر ددینی بوددنن تعليیماتت وو 
تحصيیالتت مکتبی وو پوهھھھنتونی نيیست. بل٬، هھھھدفف تفکيیک مدااررسس ددینی اازز 
مکاتب وو پوهھھھنتونن هھھھا می باشد) ددرر جواامع ااسالمی مانند اافغانستانن یکی اازز 
ااشد ضروورریاتت بوددهه  وو بنا بر ددررکی ااین حقيیقت ااست که  ماددۀ هھھھفدهھھھم 
قانونن ااساسی٬،  ددوولت اافغانستانن رراا مکلف نموددهه تا تداابيیر الززمم رراا براایی 
اانکشف تعليیماتت ددینی٬، تنظيیم وو بهھھودد مساجد٬، مدااررسس وو مرااکز ددینی ااتخاذذ 
نماید. ددوولت اافغانستانن برعالووهه ااتخاذذ تداابيیر الززمم براایی بهھھبودد مرااکز آآموززشی 
ددینی٬، مکلف ااست که نصابب ووااحد تعليیمی رراا بر مبنایی ااحکامم ددین مقدسس 

ااسالمم وو مطابق به فرهھھھنگی ملی وو ااصولل علمی؛ ططرحح وو تطبيیق نماید(9).
برعالووهه ماددهه هھھھایی فوقق قانونن ااساسی که بر حق تعليیم وو تحصيیل به صوررتت 
عمومم براایی مردد وو ززنن ااشاررهه ددااررند٬، بعضی ددیگر اازز مواادد قانونن ااساسی 
ً بر حق تعليیم وو تحصيیل ززنن تمرکز نموددهه وو می فرماید: "ددوولت  مستقيیما
مکلف ااست به منظورر اایجادد توااززنن وو اانکشافف تعليیمی براایی ززنانن٬، بهھھبودد 
تعليیم کوچيیانن وو اامحایی بی سوااددیی ددرر کشورر٬، پرووگراامهھھایی مؤثر ططرحح وو 
تطبيیق نماید."(10) اازز فحواایی ماددۀ فوقق می تواانن ااین چنيین برددااشت نمودد 
که ددرر گذشته ززميینه تعليیم وو تحصيیل براایی ززنانن حد ااقل مانند مردداانن مساعد 
نبوددهه وو قانونن ااساسی براایی جبراانن آآنن٬، توجه بيیشتر بر حق تعليیم ززنانن 

مبذوولل ددااشته ااست.



هھھھم چنانن قانونن ااساسی ددرر سایر مواادد خویش که متوااتر بر اانکشافف متوااززنن٬، 
تأميین حقوقق حقه مرددمم وو سایر مواارردد که هھھھمه بر تأميین حقوقق مرددمم تأکيید 

ددااررند٬،  بحث نموددهه ااست.
ممانعت اازز ااستحقاقق حقوقق تعليیم وو تحصيیل ززنن یک عمل جرمی بوددهه وو 
مطابق به ماددۀ سی وو پنجم قانونن منع خشونت علی ززنن٬، مرتکب آآنن 
حسب ااحولل به حبس قصيیریی که اازز شش ماهه بيیشتر نباشد٬، محکومم می 

گردددد.
دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: حق تعليیم وو تربيیه اازز جمله حقوقق می 
باشد که بيیشتر اازز سایر حقوقق به آآنن ددرر کنواانسنيیونن هھھھایی مرتبط توجه شدهه 

ااست.
ططبق ماددۀ نهھھم ااعالميیه حقوقق بشر ااسالمی٬، ططلب علم يک فريضه ااست وو 
آآموززشش يک اامر ووااجب ااست بر جامعه وو ددوولت الززمم ااست که ررااهھھھهھھا وو ووسائل 
آآنن رراا فرااهھھھم نموددهه وو متنوعع بوددنن آآنن رراا به گونه اايي که مصلحت جامعه رراا بر 
آآوورردد٬، تأميین نمايد وو به اانسانن فرصت ددهھھھد که نسبت به ددين ااسالمم وو حقايق 

هھھھستي معرفت حاصل کند وو آآنن رراا براايي خيیر بشريت بکارر گيیردد.
 ماددهه بيیست وو ششم ااعالميیه جهھھانی حقوقق بشر ددرر مورردد حق تعليیم وو 
تربيیه می فرماید: " االف) هھھھر كس حق دداارردد اازز تعليیم وو تربيیت ااستفاددهه كند. 
تعليیم وو تربيیت باید ددست كم ددرر مورردد آآموززشش اابتداایی وو ااساسی رراایگانن 
باشد. تعليیماتت فنی وو حرفه اایی باید براایی هھھھمه ممكن باشد. ددسترسی به 
تعليیماتت عاليیه باید براایی هھھھمه وو بنا به شایستگی هھھھر كس اامكانن پذیر 
باشد. بب)هھھھدفف تعليیم وو تربيیت باید شكوفایی كامل شخصيیت بشریی وو 
تقویت ااحتراامم به حقوقق بشر وو آآززااددیهھھایی ااساسی باشد. تعليیم وو تربيیت باید 
حسن تفاهھھھم وو گذشت ووددووستی بيین هھھھمه ملتهھھا وو هھھھمه گرووهھھھهھھا اازز هھھھر نژاادد 
یا هھھھر ددین٬، هھھھمچنيین گسترشش فعاليیتهھھایی ملل متحد رراا براایی حفظ صلح 
تسهھھيیل كند. جج) پدرر وو ماددرر براایی تعيیيین نوعع تعليیم وو تربيیت فرززند خودد حق 

ااوولویت ددااررند."
متفرقه (ليیسه عالی حبيیبيیه؛ ااووليین ليیسۀ اافغانستانن):

اابن ليیسه ددرر ززمانن حبيیب هللا خانن فرززند ااميیر عبداالرحمن خانن ددررسالل 1282 
خوررشيیدیی تأسيیس گرددید. ااميیر حبيیب هللا خانن نسبت به پدررشش ددرر عرصه 
تحوالتت فرهھھھنگی موثر تر بودد. گفته شد که تحوالتت فرهھھھنگی به شکل جدید 
ددرر ززمانن ااميیر شيیر عليیخانن اایجادد شد. با سرنگونی حکومت ااوو وو سرکارر آآمدنن 
ااميیر عبداالرحمن خانن٬، نه تنهھھا هھھھيیچ گامی ددرر جهھھت رروونق فرهھھھنگ برددااشته 
نشد بلکه فعاليیت هھھھایی که قبالً شرووعع شدهه بودد نيیز ددرر نطفه خفه گرددید. ددرر 
مدتت حکومت ااوو٬، فقط یک مدررسه ددینی بنامم مدررسه شاهھھھی کابل٬، ددرر کابل 
تأسيیس گرددید٬، ااین مدررسه به ااحتمالل زز یادد ددرر سالل 1300 قمریی بوجودد 
آآمدهه ااست که غرضض اازز تأسيیس آآنن هھھھم توجيیه ااعمالل ااميیر بوددهه ااست. ددرر 
ططولل 21 سالل ززمامداارریی ااميیر عبداالرحمن٬، ددرر سرااسر اافغانستانن حتی20 

عنواانن کتابب هھھھم به چاپپ نرسيیدهه ااست.



ددووررهه عبداالرحمن رراا٬، ددووررهه ظظلمت وو تارریکی ناميیدند٬، به گفته مرحومم غبارر٬، 
هھھھيیچ نقطه ددررخشانن ددرر تارریخ ااین عهھھد٬، ررااجع به فرهھھھنگ جدید ددیدهه نمی 

شودد(11)
غبارر ددرر اادداامه می گوید: "بی ااعتنایی ااميیر تاجایی بودد که ميیتواانن آآنن رراا تعند وو 
تعمد ااوو ددرر جلوگيیریی اازز فرهھھھنگ ناميید٬، ززیراا ااميیر عبداالرحمن٬، اازز تمدنن وو 
فرهھھھنگ جدید ددرر جهھھانن آآگاهه بودد٬، معهھھذاا یک مکتب نساخت وو یک جریدهه 
تأسيیس نکردد ... برعکس مطبوعاتت وو ررساالتت خراافی وو ااساططيیریی اازز هھھھند 
اانگليیسی٬، مثل سيیل ددرر اافغانستانن می رریخت وو نسل جواانن٬، کشورر رراا به 
ررجعت به جانب فالل گيیریی وو ااووهھھھامم وو تارریکی ررهھھھنمونن می نمودد" (12). ااما با 
آآغازز سلطنت حبيیب هللا٬، ووضعيیت فرهھھھنگی کمی بهھھتر شد وو اازز ااقدااماتت ااوو ددرر 
ااین ررااهه تأسيیس وو اایجادد ليیسه حبيیبيیه بودد که دداارراایی سه مرحلۀ اابتداایی 
(اابتداایه)٬، ررشدیی(متوسطه) وو ااعدااددیی(ثانویه) بودد. ددووررهه اابتداایی چهھھارر سالل 
بودد٬، ددووررهه ررشدیی سه ساله بودد. ددووررهه ااعدااددیی هھھھم سه سالل بودد. عالووهه بر 
خودد ليیسه٬، 6 شاخه اابتداایی ددیگر نيیز ددرر کابل دداایر شد به نامم هھھھایی چونن: 
مکتب اابتداایی باغغ نواابب٬، مکتب اابتداایی تنورر ساززیی٬، مکتب اابتداایی خانی هھھھا٬، 
مکتب اابتداایی پراانچه هھھھا٬، مکتب اابتداایی ااهھھھل هھھھنودد. بعدهھھھا یک صنف اابتداایی 
مخصوصص شاهه ززااددهه گانن٬، دداایر شد که به گفته غبارر٬، چهھھارر شاهه ززااددهه٬، ددرر ااین 
مکتب اابتداایی بودد که به اامر شاهه ناگزیر براایی به حد نصابب ررساندنن کالسس٬، 
فرززنداانن سردداارراانن محمدززاائی رراا به تعداادد 14 نفر به کالسس شاهھھھزااددهه گانن 

آآووررددند.
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حق  کراامت اانسانی ززنن
 

ددوومم: حق کراامت اانسانی ززنن
اانسانن دداارراایی کراامت وو عزتت ااست. عزتت وو کراامت اانسانن باید ررعایت شدهه وو 
ااین حق ددرر قانونن٬، آآیاتت٬، ااحاددیث وو کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی تسجيیل 

گرددیدهه ااست.
تعریف حق کراامت اانسانی ززنن:

 ددرر ااددبيیاتت حقوقی وو ااجتماعی معاصر٬، کراامت اانسانی عباررتت ااست اازز ااینکه 
اانسانن فی نفسه اانسانن عزیز وو شریف ووااررجمند ااست وو نيیز ددررتدووین حقوقق 
بشر آآنچه مبنایی ااصلی قراارر گرفته ااست مالحظه اانسانن اازز آآنن حيیث که 
اانسانن ااست می باشد نه معيیاررهھھھایی چونن ررنگ٬، نژاادد٬، ززبانن٬، جغراافيیا٬، ططبقه 

ااجتماعی٬، ااعتقاددددینی وو       ... .(1)
مبنی حق کراامت اانسانی ززنن:



االف) آآیت:  خدااووند (جج) می فرماید: " يَأَيهھھَا االنَّاسس إإِنَّا خَلَقْنَكم مِّن ذذَكَرٍ ووَ أأُنثى 
ً ووَ قَبَائلَ لِتَعَاررَفُواا إإِننَّ أأَكرَمَكمْ عِندَ االلَّهِ أأَتْقَاكُمْ إإِننَّ االلَّهَ عَلِيیمٌ  ووَ جَعَلْنَكمْ شعُوبا
خَبِيیرٌ "(2)؛ ترجمه: "ااىى مرددمم! ما شما رراا اازز يك مردد وو ززنن آآفريديم وو شما رراا 
تيیرهھھھهھھا وو قبيیلهھھهھھا قراارر دداادديم تا يكديگر رراا بشناسيید (ااين هھھھا مالكك اامتيیازز 
نيیست). گراامىترين شما نزدد خدااووند با تقوااترين شما ااست. خدااووند دداانا وو 
ً اانگشت اانتقادد رراا مبنی بر عدمم ررعایت  ً یا خطا آآگاهه ااست." ددیگراانن عمداا
کراامت ززنن ددرر ااسالمم ٬، به ططرفف ااسالمم نشانه گرفته وو نسبت به ددین مبيین 
ااسالمم شبهھھاتت رراا رروواا ميیدااررند. که یکی اازز جمله شبهھھاتی که ددرر ززميینه حقوقق 
ززنن وو مردد مطرحح می کنند٬، ااین ااست که ااسالمم حقوقق ززنن وو مردد رراا به ططورر 
مساوویی مطرحح نکرددهه ااست. برخی چنيین تصورر می کنند که ااسالمم کفه 
سنگيین شخصيیت رراا براایی مردداانن قراارر ددااددهه وو ززنانن ددرر شریعت ااسالمی  

جایی قابل مالحظه ندااررند.
براایی کسانی که ااندکک آآشنایی با ددین مبيین ااسالمم وو کتابب آآسمانی ددااشته 
باشد٬، تساوویی ززنن وو مردد به خوبی نمایانن ااست. اازز ددیدگاهه ااسالمم٬، تنهھھا معيیارر 
کراامت عباررتت اازز تقو می باشد وولو  که صاحب ااین تقویی مردد باشد وو یا ززنن. 
هھھھر کسی متقی باشد نزدد خدااووند با کراامت تر ااست٬، وو نزدد خدااووند جنس 
برتر مطرحح نيیست. یعنی ززنن وو مردد هھھھر ددوو به یک ااندااززهه دداارراایی کراامت اانسانی 
می باشند وو ددرر اانسانيیت شانن تفاووتی نيیست .  چنانچه مرتضی مطهھھریی ددرر 
کتابب شخصيیت ووحقوقق ززنن ددرر ااسالمم می گوید که: "به تعبيیر منطقی آآنهھھا ددوو 
صنف اازز یک نوعع می باشند٬، یعنی حقيیقت وو گوهھھھر آآنهھھا یک چيیز ااست٬، ددرر 
اانسانيیت یکی رراا بر ددیگریی تفاضلی نيیست٬، آآنهھھا فرززنداانن یک وواالدین می 
باشند٬، وو اازز ااررززشش یکسانن برخوررددااررند٬، تنهھھا مالکک تفاووتت ددرر ااررززشش تقواا ااست 
که اامریی ااکتسابی ااست وو رربطی به جنسيیت نداارردد٬، چنانکه رربطی به نژاادد٬، 

جغراافيیا٬، ططبقه ااجتماعی٬، ثرووتت٬، ززیبائی وو غيیر آآنن نداارردد."
ااسالمم٬، آآززااددیی ززنن رراا  مقررر ددااشت٬، وویی رراا هھھھمسانن وو هھھھموززنن مردد دداانسته وو اازز 
ااساررتت وو حقاررتت تارریخی٬، ررهھھھا کرددهه ااست. ااسالمم ددرر چهھھاررددهه قرنن پيیش 
ززنجيیرهھھھایی ااساررتت رراا اازز ددست وو پایی ززنن گسست. ااسالمم٬، براایی ززنن حق 
مالکيیت قائل شدهه وو ززنن می توااند مالک ااشيیایی منقولل وو غيیرمنقولل باشد٬، 
حق خرید وو فرووشش وو ووااگذاارریی اامواالل خودد رراا دداارردد٬، می توااند به آآنن گونه که 
بخوااهھھھد ووصيیت نماید. ااسالمم ٬، هھھھمه حقوقق مدنی وو سيیاسی رراا که به مردداانن 
ددااددهه٬، به ززنن نيیز بخشيیدهه ااست. ززنن حق کارر شراافتمنداانه دداارردد٬، حق اانتخابب 
دداارردد٬، وو می توااند نمایندهه مجلس وو کاررمند ااددااررهه وو قاضی (قابل تأمل ااست) 
شودد. ززنن نيیز مانند مردد آآززااددیی هھھھایی دداارردد. االبته آآززااددیی اانسانن ددرر ددرروونن حدوودد وو 
مقرررااتت االهھھی ااست ززیراا که مالک ااصلی هھھھمه چيیز وو هھھھمه جا حق تعالی 
ااست. ااووست که مالکيیت رراا به اانسانن عطا فرموددهه وو مالکيیت اانسانن 

مالکيیتی ااستعاررهه اایی وو موقتی ااست.
بب) حدیث: هھھھم چنانن حدیث اازز ررسولل هللا رروواایت شدهه ااست که هھھھمه ددرر نزدد 
خدااووند مانند دداانه هھھھایی شانه براابر ااند وو هھھھيیچ عربی بر عجمی یا عجمی بر 



عربی٬، سيیاهه پوستی بر سفيید پوستی یا سفيید پوستی بر سيیاهه پوستی  
برتریی  نداارردد معيیارر برتریی نزدد خدااووند تقویی ااست. وو هھھھمه اازز آآددمم وو آآددمم هھھھم اازز 
ً  بر کراامت اانسانن هھھھا ااشاررهه  خاکک آآفریدهه شدهه ااست.(3) ااین حدیث مکررراا
نموددهه وو معيیارر کراامت آآنن هھھھا رراا فقط یک چيیز که عباررتت اازز تقویی باشد٬، قراارر 

ددااددهه ااست.
جج) قانونن: قواانيین اافغانستانن هھھھم با ررعایت ااحکامم ددین مبيین ااسالمم وو ااحتراامم 
به ااسنادد بيین االمللی حقوقق بشر که اافغانستانن به آآنن هھھھا ملحق شدهه 
ااست٬، ددرر مواارردد متعددد بر کراامت اانسانی خصوصاً آآززااددیی اانسانن وو تساوویی ززنن 

وو مردد ددرر حدوودد ااحکامم قانونن تأکيید کرددهه ااست.
بند ددوومم ماددۀ بيیست وو چهھھاررمم قانونن ااساسی٬، آآززااددیی وو کراامت اانسانی رراا اازز 
تعرضض مصؤنن پندااشته وو وو ددوولت اافغانستانن رراا مکلف به ااحتراامم وو حمایت اازز 
آآززااددیی وو کراامت اانسانی کرددهه ااست. وو هھھھم چنيین مطابق به بند ااوولل ااین 
ماددهه٬، آآززااددیی  حق ططبيیعی اانسانن ااست که ااین حق جز آآززااددیی ددیگراانن وو 
مصالح عامه٬، حد وو مرززیی ددیگریی نداارردد. وولی آآنچه که ددرر ااین ماددهه قابل مکث 
ااست عباررتت ااست اازز ااینکه آآززااددیی رراا حق ططبيیعی اانسانن معرفی نموددهه وو 
حق یا حقوقق ططبيیعی عباررتت اازز حقوقق ااند که اانسانن اازز ززمانن تولد االی مرگگ  
مستحق آآنن بوددهه وو هھھھيیچ شخص حقيیقی یا حقوقق صالحيیت نقض آآنن رراا بدوونن 
حکم مرجع ذذیصالحح مطابق به قانونن نداارردد. وو اازز جانب ددیگر مطابق به ااین 
قانونن٬، هھھھر نوعع تبعيیض وو اامتيیازز بيین ااتباعع اافغانستانن ممنوعع بوددهه وو تمامم ااتباعع 
اافغانستانن ااعم اازز ززنن وومردد ددرر براابر قانونن دداارراایی حقوقق وو ووجایب مساوویی 

ميیباشند(4).
االبته مطابق به حکم فقرۀ ااوولل ماددۀ ددوومم قانونن منع خشونت عليیه ززنن٬، یکی 
اازز ااهھھھداافف ااین قانونن عباررتت اازز تأميین حقوقق شرعی وو قانونی٬، وو حفظ کراامت 
اانسانی ززنن می باشد. وو هھھھم چنانن ااگر شخصی ززنن رراا ددشنامم ددهھھھد یا تحقيیر 
وو یا تخویف نماید٬، حسب ااحواالل به حبس قصيیر که اازز سه ماهه کمتر نباشد 

(وو اازز یک سالل بيیشتر نباشد)٬، محکومم می گردد(5).
دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: مقدمۀ ااعالميیه حقوقق بشر ااسالمی با 
آآیت اازز قرآآنن کریم آآغازز می شودد که معيیارر کراامت وو برتریی رراا تقویی دداانسته 

ااست. وو ماددهه ااوولل ااین ااعالميیه ددرر ااین مورردد می فرماید:
 " االف ) بشر به ططورر کلي ٬، يک خانوااددهه مي باشند که بندگي نسبت به 
خدااووند وو فرززنديي نسبت به آآددمم آآنهھھا رراا گردد آآووررددهه وو هھھھمه مرددمم ددررااصل 
شراافت اانساني وو تکليیف وو مسؤووليیت براابرند بدوونن هھھھر گونه تبعيیضي اازز 
لحاظظ نژاادد ٬، يا ررنگ يا ززبانن يا جنس يا ااعتقادد دديني يا وواابستگي سيیاسي يا 

ووضع ااجتماعي وو غيیرهه . 
ضمنا عقيیدهه صحيیح ٬، تنهھھا تضميین براايي ررشد ااين شراافت اازز ررااهه تکامل 

اانسانن مي باشد .  
بب) هھھھمه مخلوقاتت به منزله عائله خدااوونديي هھھھستند وو محبوبترين آآنانن نزدد 



خداا سوددمندترين آآنانن به هھھھمنوعع خودد ااست . وو هھھھيیچ ااحديي بر دديگريي برتريي 
نداارردد مگر ددرر تقواا وو کارر نيیکو ."

 براایی حفظ حيیثيیت وو کراامت خانوااددهه ماددۀ ددووااززددهھھھم ااعالميیه جهھھانی حقوقق 
بشر می گوید : "ززندگانی خصوصی یا اامورر خانوااددگی یا محل سكونت٬، یا 
مرااسالتت كسی نباید ددرر معرضض ددخالت خودد سراانه ووااقع شودد.نيیز به حيیثيیت 
وو حسن شهھھرتت هھھھيیچكس نمی تواانن حمله كردد.هھھھركس حق دداارردد ددرر ااین 

گونه ددخالت هھھھا یا ااین گونه تجاووززهھھھا, اازز پشتيیبانی قانونن برخورردداارر باشد."
متفرقه( جرمم قذفف):

ددرر شریعت ااسالمی حدیی بنامم قذفف موجودد ااست که هھھھدفف آآنن حفاظظت 
عزتت وو کراامت اانسانن اازز تهھھمت هھھھایی ناررااوواا می باشد. با ووجوددیکه قذفف 
ميیتوااند ددرر حق مردد وو ززنن جارریی گردددد ااما آآنچه رراا که ووااقعيیت هھھھایی جامعه بيیانن 
می کند٬، حاکی اازز جارریی شدنن بيیشتر ااین جرمم بر ززنانن نسبت به مردداانن می 
باشد. وو جرمم قذفف ددرر لغت به معنی اافكندنن وو ااندااختن وو ددرر ااصطالحح فقهھھی٬، 
متهھھم ساختن فرددیی به جرمم ززنا وو لوااطط ااست. مرتكب ااین جرمم رراا قاذذفف وو 
مجنی عليیه رراا مقذووفف مینامند. ددرر خصوصص جرمم قذفف منحصرااً اانتسابب ددوو 
جرمم ززنا وو لوااطط مورردد نظر ااست وو به محض عدمم ااثباتت ززنا یا لوااطط٬، ددااددگاهه 
مكلف به صدوورر حكم به محكوميیت قاذذفف به هھھھشتادد ضربه شالقق میباشد وو 
ددیگر نيیاززیی به ااعالمم شكایت مجددد وو ددررخوااست مقذووفف نيیست. ااما ددرر سایر 
جراایم اانتسابی مانند مساحقه٬، بنا به تقاضایی مجنی عليیه وو با نظر حاكم٬، 
شخص نسبت ددهھھھندهه تعزیر میشودد. ااما ددرر صوررتت عدمم تکميیل شراایط حد 
ً مطابق به ااحکامم قانونن جزاا  قذفف٬، حد باالیی  قاذذفف جارریی نشدهه بل تعزیراا

محکومم می گردددد.
 
 

مجموعهھ حقوقق ززنن – قسمت ددووااززددهھھھم
 

حق  فاميیلی ززنن
 

سومم: حق فاميیلی  ززنن
ً مانند  ززنن ددرر فاميیل دداارراایی حقوقق متعددد می باشد که تعداایی شانن رراا فوقا
حق مهھَھر٬، ااررثث وو ... ذذکر کرددیم. وولی ددرر ااینجا مختصرااً به حق ااززددووااجج ززنن می 

پرددااززیم.
تعریف عقد ااززددووااجج:

براایی تعریف عقد اازز ااددووااجج٬، ددوو نظریه موجودد ااست. نظریه فقه هھھھایی ااسالمی 
وونظریه حقوقداانانن

االف) تعریف اازز ددووااجج اازز نظر فقه هھھھایی ااسالمی: ااززددووااجج ددرر لغت عباررتت ااست اازز 
نکاحح رراا گویند وو نکاحح ددرر لغت عباررتت جماعع وو یکجا شدنن می باشد وو بعضی 

نکاحح رراا به معنی عقد هھھھم ااستعمالل نموددهه ااند.(1)



وولی ااززددووااجج ددرر ااصطالحح عباررتت  اازز عقدیی که به صوررتت قصدیی بر باالیی متعه 
وواارردد می شودد. وو یا  به عباررتت ددیگر٬،ااززددووااجج عباررتت اازز عقدیی ااست که شاررعع 
آآنن رراا جهھھت مباحح ساختن وو مشرووعع گردداانيیدنن ااستمتاعع هھھھر کداامم اازز ززووجيین اازز 

یکدیگر ووضع کرددهه ااست.(2)
بب) تعریف ااززددووااجج اازز نظر حقوقداانانن: مطابق به ماددهه 60 قانونن مدنی 
اافغانستانن٬، " ااززددووااجج عقدیی ااست که معاشرتت بيین ززنن وو مردد رراا به مقصد 
تشکيیل خانوااددهه مشرووعع گردداانيیدهه وو حقوقق وو ااجباتت ططرفيین رراا به ووجودد می 

آآوورردد."
مبنی حق ااززددووااجج:

االف) آآیت: چنانچه فوقاً ددیدیم که فقه هھھھایی ااسالمی با ددرر نظرددااشت ااحکامم 
ددین مبيین ااسالمم٬، ااززددووااجج رراا عقدیی معرفی نموددهه ااند که به هھھھدفف مشرووعع 
گردداانيیدنن ااستمتاعع جنسی بيین ززنن وو مردد برپا می گردددد. ااززددووااجج ددرر ددین مبيین 
ااسالمم اازز جایگاهه خاصص خوددبرخورردداارر ااست وو ددرر تمامم منابع شرعی می تواانن 
ااحکامم متعددد ددرر ااین مورردد یافت. خدااووند ددرر آآیه 49 سوررۀ االذاارریاتت می 
"؛ ترجمه: "وو اازز هھھھر چيیز  فرماید: "ووَ مِن كلِّ شىْءٍ خَلَقْنَا ززَووْجَيینِ لَعَلَّكمْ تَذَكَّرُووننَ
ددوو ززووجج آآفريديم شايد متذكر شويد ". اازز فحواایی ااین آآیه می تواانن چنيین 
ااستنباطط کردد که ااززددووااجج کامالً یک اامر شرعی بوددهه وو خدااووند با فرستاددنن آآیه 

هھھھایی قرآآنی بر حق ااززددووااجج تأکيید نموددهه ااست.
بب) حدیث: ااززددووااجج ددرر سنت ررسولل هللا نصف اایمانن دداانسته شدهه ااست. وو 
حضرتت اانس حدیث اازز ررسولل هللا رروواایت کرددهه ااست  که ررسولل مقبولل 
فرموددهه: " هھھھرگاهه بندۀ مسلمانن ااززددووااجج نماید٬، نصف اایمانش رراا تکميیل کرددهه 
ااست وو باید براایی کسب نصف ددیگرشش تقواا وو خدااترسی رراا پيیشه خودد 
ساززدد ." بنا برااین هھھھم مردد وو هھھھم ززنن اازز ااین حق متقابل برخورر دداارر بوددهه وو تا 
ززمانيیکه مرددیی با ززنی ااززددووااجج نکنند٬، دداارراایی اایمانن کامل نيیست وو ززمانی اایمانن 
آآنن هھھھا کامل خوااهھھھد شد که که مطابق به ااحکامم شریعت ااسالمی وو قواانيین 

نافذهه عقد ااززددووااجج اانعقادد نماید.
جج) قانونن: حق ااززددووااجج براایی ززنن وو مردد ددرر قواانيین اافغانستانن به ررسميیت 
شناحته شدهه ااست. چنانچه فوقاً به عرضض ررساندیم که ددرر قانونن ااساسی 
ددرر مواادد متعددد اازز فاميیل صحبت شدهه ااست وو فاميیل هھھھم ززمانی عرضض ووجودد 
می نماید که٬، عقد ااززددووااجج مطابق به ااحکامم شریعت وو قانونن بيین ززنن وو مردد 
اانعقادد گردددد. ددرر قانونن مدنی مباحث متعددد ددرر بابب عقد ااززددووااجج تخصيیص 
ددااشدهه ااست٬، که اازز چگونگی عقد ااززددووااجج آآغازز االی  آآثاررآآنن اادداامه دداارردد وو با 
اانحاللل عقد ااززددووااجج پایانن می یابد. که هھھھر کداامم اازز مواادد مربوططه ددرر مواارردد 

مربوططه بيیانن شدهه ااند وو ددرر مباحث بعدیی هھھھم به آآنهھھا خوااهھھھيیم پرددااخت.
دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: خانوااددهه که مبنایی آآنن ااززددووااجج ااست٬، ددرر 
ً ذذکر شدهه ااست٬، که ااین خودد مبيین  کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی مکررراا
ااهھھھميیت خانوااددهه ااست. ماددۀ پنجم ااعالميیه حقوقق بشر ااسالمی ددرر ااین مورردد 
می گوید: " االف) خانوااددهه ٬، پايه ساختارر جامعه ااست وو ززناشويي ااساسس 



اايجادد آآنن مي باشد ٬، بنابرااين مردداانن وو ززنانن حق ااززددووااجج ددااررند وو هھھھيیچ قيید وو 
بنديي که بر پايه نژاادد يا ررنگ يا قوميیت باشد ٬، نمی تواانن اازز ااین حق آآنانن جلو 
گيیریی کردد. بب) جامعه وو ددوولت موظظف ااست مواانع رراا اازز فراا ررااهه ااززددووااجج 

برددااشته وو ررااهھھھهھھايي آآنن رراا آآسانن وو اازز خانوااددهه حمايت به عمل آآوورردد ."
 هھھھم چنانن ددرر ااعالميیۀ جهھھانی حقوقق بشر توجه قابل قبولل به خانوااددهه وو حق 
ااززددووااجج شدهه چنانچه می گوید : " االف) ززنن وو مردد ووقتی به سن ااززددووااجج 
برسند می تواانند بدوونن هھھھيیچ قيید نژااددیی وو ملی وو ددینی ااززددووااجج كنند٬، وو 
خانوااددهه بنيیادد گذااررند. آآنانن به هھھھنگامم ززناشویی وو ددرر ااثنا وو هھھھنگامم اانحاللل آآنن٬، 
دداارراایی حقوقق متساوویی می باشند. بب) عقد ااززددووااجج جز با ررضایی آآززاادداانه 
هھھھمسراانن آآیندهه٬، قانونی نيیست. جج)خانوااددهه عنصر ططبيیعی وو ااساسی ااجتماعع 

ااست وو باید اازز پشتيیبانی جامعه برخورردداارر باشد."
متفرقه:

االف)  مقدماتت ااززددووااجج
حق ااززددووااجج دداارراایی یک سلسله مقدماتت مختص به خویش می باشد. که 
عدمم ررعایت آآنن ممکن باعث تنش ميیانن ططرفيین عقد ااززددووااجج گردددد. قبل اازز 
ً  خاططب ااین تشریفاتت رراا ررعایت  اانعقادد عقد ااززددووااجج باید که ططرفيین خصوصا

کند.
1.                          خوااستگارریی:

ً ددرر جواامع قبل اازز اانعقادد عقد ااززددووااجج بعضی اازز ررسومم رراایج ااست که  عرفا
ررعایت آآنن توسط فاميیل هھھھایی ططرفيین عقد ااززددووااجج عارریی اازز لطف نخوااهھھھد بودد. 
خوااستگارریی یکی اازز مقدماتت عقد ااززددووااجج ااست که عموماً ددرر جواامع ااسالمی 

خصوصاً اافغانستانن توسط فاميیل پسر اازز فاميیل ززنن صوررتت می گردد.
خوااستگارریی عباررتت اازز پيیشنهھھادد ااززددووااجج اازز ططرفف مردد نسبت به ززنن یا ددختریی 
که بتوااند با ااوو ااززددووااجج کند٬، می باشد. وو کلمه خوااستگارریی که ددرر ززبانن ددرریی 
رراایج ااست٬، معاددلل کلمه خطبه ددرر ززبانن عربی ااست٬، شخص خوااستگارر 
کنندهه رراا خاططب٬، وو ززنن خوااستگارر شدهه رراا مخطوبه گویند. وو خوااستگارریی ددرر 
فقه ااسالمی عباررتت ااست اازز خوااهھھھش مردد اازز ززنن معيین به ااررتباطط ااززددووااجج ددرر 

آآیندهه.
خوااستگارریی عباررتت اازز سنگ بنایی عقد ااددووااجج ااست وو ططرفيین آآنن باید که قبل 
اازز اانجامم آآنن٬، اازز هھھھمدیگر دداارراایی معلوماتت کافی باشند. چونن اامکانن دداارردد که 
یکی اازز ططرفيین دداارراایی کداامم نوعع مشکل باشند وولی ططرفف مقابل اازز ااین 
مشکل مطلع نباشد وو بعد اازز خوااستگارریی اازز ااین مشکل مطلع شدهه وو 
خوااهھھھانن پس گرفتن خوااستگارریی گردددد. که ااین عمل عرفاً ناپسندیدهه ااست وو 

اامکانن دداارردد که باعث ررسيیدنن صدمه به شخصيیت جانب مقابل گردددد.
 

ااوولل: شراایط خوااستگارریی:
خوااستگارریی نيیز مانند سایر مواارردد عقد ااززددووااجج دداارراایی یک سلسله شراایط می 

باشد که ررعایت آآنن حتمی ااست.



1-   عدمم موجوددیت حرمت: هھھھدفف اازز عدمم موجوددیت حرمت ااین ااست که 
ططرفيین بر هھھھمدیگر حراامم نباشد بل حاللل باشند. که ااین حرمت می توااند 

نسبی باشد وو یا سببی باشد.
ً براایی هھھھمدیگر حراامم  هھھھدفف اازز حرمت نسبی ااین ااست که ططرفيین نـَصبا
نباشند مانند برااددرر وو خوااهھھھر٬، کاکا وو برااددرر ززاادد٬، خاله وو براارردد ززااددهه وو... . االبته 

ااین نوعع حرمت٬، حراامم دداائيیمی ااست وو هھھھيیچگاهه اازز بيین نمی ررووند.
هھھھدفف اازز حرمت سببی ااین ااست که ططرفيین بنا به یک سبب براایی هھھھمدیگر 
حراامم باشد. مانند ااززددووااجج با خوااهھھھر هھھھمسر وو یا با ااووالدد هھھھایی که ززنن اازز شوهھھھر 
قبلی خودد دداارردد. ااما ااین نوعع حرمت مؤقت ااست که بعد اازز ررفع سببيیت اازز 
بيین می رروودد . مانند ااینکه شخص می توااند بعد اازز فسخ عقد اازز ااددووااجج با ززنن٬، 

با خوااهھھھر شانن ااززددووااجج نماید.
2-   نامزدد نبوددنن مخطوبه با شخص ددیگر: مخطوبه که قراارر ااست مورردد 
خوااستگارریی قراارر بگيیردد٬، نباید که با کداامم شخص ددگر نامزدد باشد وو ااگر نامزدد 
باشد٬، خوااستگارریی اازز ااوو بنا به حدیث اازز ررسولل هللا جواازز نداارردد که ررسولل هللا 
ددرر ااین مورردد چنيین فرموددهه ااست: "هھھھيیچ مرددیی  باالیی خوااستگارریی برااددررشش 
خوااستگارریی ننماید". وو بنا ااین حدیث هھھھيیچ مسلمانی حق نداارردد که باالیی 
نامزدد برااددرر ددیگرشش خوااستگارریی بفرستد. چونن نامزددیی ووعدهه به ااززددووااجج ااست 
وو ززنن نامزدد شدهه ددرر حقيیقت با ددیگر ووعدهه ااززددووااجج ددااددهه ااست وو ااگر شخص 
سومی ددخالت نماید اامکانن دداارردد که باعث جریحه دداارر شدنن ااحساست نامزدد 

ززنن گردددد.
3-   نبوددنن مخطوبه به حيیث ززووجۀ متعدۀ غيیر: هھھھرگاهه شوهھھھر خانمی ووفاتت 
نماید٬، ززنن باید که االی مدتی با هھھھيیچ کسی عقد ااززددووااجج نبنددد که ااین مدتت رراا 
عدتت گوید. وو ددرر ااین ززمانن هھھھيیچ کسی حق نداارردد تا اازز ززنن که شوهھھھرشش فوتت 
نموددهه ااست وو ددرر عدتت ااوو می باشد٬، خوااستگارریی نماید. االبته با ووجوددیکه ددرر 
ااین ززمانن خوااستگارریی باعث خلط اانسابب نمی گردددد ااما اامکانن دداارردد که باعث 
تخریش ااحساست ووااررثيین متوفی گردددد وو اازز ططرفف ددیگر خانم هھھھم ددرر ااین ززمانن 

ددرر عزاایی شوهھھھر متوفی ااشش بوددهه وو نزااکتاً خوااستگارریی اازز ااوو جواازز نداارردد.
ددوومم: حکم شرعی ددیدنن خوااستگاررهھھھا:

شریعت ااسالمی ددیدنن ززنی رراا که براایی مردد حراامم باشد ٬، براایی یک بارر به 
هھھھدفف خوااستگارریی مجازز دداانسته ااست. حدیثی ددرر ااین بابب اازز اامامم بخارریی وو 
مسلم رروواایت شدهه ااست که ددرر آآنن ررسولل هللا به مغيیزهه بن شهھھبه توصيیه 
می کند که به چشم خوااستگاررشش بی بيیند بخاططریکه ااین کارر باعث 

شيیرینی ززندگی وو بهھھتر شدنن آآنن می گردددد.
2.                           نامزددیی

نامزددیی ددرر حقيیقت بعد اازز خوااستگارریی٬، قدمم ددوومم ددرر ررااستایی عقد ااززددووااجج 
ااست. وو نامزددیی مرحله ووسطی بيین خوااستگارریی وو عقد ااززددووااجج ااست. 
نامزددیی عباررتت مدتت ززمانی ااست که بعد اازز قبولی خوااستگارریی خاططب 

توسط مخطوبب االی ززمانن عقد ااززددووااجج اادداامه می یابد.



هھھھدفف اازز مشرووعيیت نامزااددیی عباررتت اازز شناخت بيیشتر ططرفيین عقد ااززددووااجج 
ااست تا قبل اازز عقد ااززددووااجج نسبت به هھھھمدیگر آآشنا شدهه وو اازز عاددااتت٬، خوااصص 
وو شخصيیت هھھھمدیگر معلوماتت بدست آآوورردد. وو ددرر صوررتت عدمم ررضایت اازز 
مشخصاتت هھھھمدیگر٬، می تواانند که قبل اازز عقد ااززددووااجج فسخ نامزددیی نمایند. 
بخاططریکه فسخ نامزددیی نسبت به اانحاللل عقد ااززددووااجج کمتر ضررر وو ززیانن دداارردد. 
وو بنا بر ااین ااست٬، که ماددۀ 64 قانونن مدنی اافغانستانن٬، نامزددیی رراا ووعدهه به 
ااززددووااجج معرفی نموددهه ااست که ططرفيین هھھھر ززمانی که بی خوااهھھھند می تواانند 

آآنراا فسخ نمایند.
ااوولل: عرفف مرددمم اافغانستانن ددرر مورردد ددیدنن نامزددهھھھا:

عموماً ددرر اافغانستانن سه نوعع عرفف ددرر مورردد ددیدنن نامزدد هھھھا رراایج ااند. شاید ددرر 
کنارر ااین سه نوعع٬، اانوااعع ددیگر ددیدنن نامزدد هھھھا هھھھم موجودد باشد٬، ااما ددرر ااینجا به 
سه نوعع ددیدووباززددید نامزدد هھھھا که ددرر ااکثر نقاطط اافغانستانن رراایج ااند٬، پرددااخته 

می شودد.
1-   ددرر بعضی مناططق اافغانستانن٬، نامزدد هھھھا االی ززمانن عرووسی اازز ددیدنن 
هھھھمدیگر محروومم هھھھستند. وو عرفف وو عاددااتت محل به آآنن هھھھا ااجاززهه نميیدهھھھند٬، که 
ددرر ززمانن نامزددیی نسبت به هھھھمدیگر آآشنایی پيیداا نمایند وو هھھھدفف ااصلی 
نامزددیی که عباررتت اازز آآشنایی نامزددهھھھا ااست٬، تحقق یابد. که ااین  ررسم 

بيیشتر ددرر قریه وو قصباتت اافغانستانن مرووجج ااست.
2-   ددرر ااکثر نامزددیی هھھھایی که ددرر بيین شهھھر نشيینانن اافغانستانن صوررتت ميیگيیردد٬، 
ددید وو بازز ددید نامزدد هھھھایی کامالً آآززاادد بوددهه وو محدوودد به هھھھيیچ  قيیدیی نيیست. وو با 
ووجوددیکه ددرر ااین گونه ررسومم٬، هھھھدفف نامزددیی که عباررتت اازز شناخت نامزااددهھھھا 
ااست٬، محَقَق می گردددد ااما دداارراایی عوااررضض جانبی ددیگر ااست. چونن اامکانن 
دداارردد که به ددليیل غراایض شهھھواانی کارریی اازز ططرفيین سر ززند که مخالف هھھھدفف 

ااصلی نامزااددیی باشد.
3-   وو هھھھم چنانن ددرر بعضی نقاطط اافغانستانن ررسم بيین نامزدد هھھھا رراایج ااست که 
ططرفيین ميیتواانند ددرر ززمانن نامزددیی یکدیگر رراا بی بيینند وولی ددرر قيید یک سلسله 
شراایط٬، که یکی اازز ااساسی ترین وو مهھھم ترین شرطط ااین نوعع ددید وو بازز ددید 
نامزدد هھھھا ااین ااست که٬، ددرر ززمانن مالقاتت ططرفيین شخص سومم که محرمم نامزدد 
باشد٬، حاضر بوددهه تا ططرفيین هھھھم بی تواانند که با هھھھم صحبت نمایند٬، وو هھھھم اازز 

ااعمالل مخالف جلوگيیریی صوررتت گيیردد.
ااین نوعع ددید وو بازز ددید نامزدد هھھھا اازز هھھھر نگاهه مثبت بوددهه که هھھھم باعث برآآووررددهه 
شدنن هھھھدفف ااززددووااجج وو هھھھم مانع جلوگيیریی کاررهھھھایی خالفف می گردددد. وو هھھھم 
چنانن ااین ررووشش مورردد قبولل ددین مبيین ااسالمم هه ااست٬، که ررسولل هللا ددرر مورردد 
می فرماید: "مردد نباید با ززنن ددیگر خلوتت نماید؛ مگر ااینکه یکی اازز محاررمم ددرر 

ميیانن اایشانن ووجودد ددااشته باشد."(3)
ددوومم:ااثرااتت حقوقی اانصراافف اازز نامزددیی:



علما وو دداانشمنداانن حقوقق ددرر مورردد ااثرااتت حقوقی اانصراافف اازز نامزددیی؛ ددرر قدمم 
ااوولل کوشش می نمایند که علت اانصراافف اازز نامزددیی رراا جستجو کنند. به نظر 

اایشانن اانصراافف اازز نامزددیی ددرر ددوو حالت مطرحح شدهه می توااند.
1-   ددرر حالت ااوولل٬، اانصراافف اازز نامزددیی دداارراایی علت مؤجه ااست. یعنی ااینکه 
ووضع یکی اازز نامزدد هھھھا وو یا حالت ااخالقی ااوو موجب برهھھھم خوررددنن نامزددیی 
شدهه باشد٬، می تواانن اانصراافف نامزددیی رراا ددرر ااین حالت دداارراایی علت مؤجه 
دداانست. مانند ااینکه یکی اازز نامزدد هھھھا به اامرااضض العالجج یا سارریی ماند اایدزز 
مبتال باشد. ددرر ااین حالت٬، چونن شخص بنا به ددليیل مؤجه وو علت عقالنی 
نامزددیی رراا بر هھھھم ززددهه ااست؛ مسؤلل جبراانن خساررهه به جانب مقابل نمی 

باشد.
2-   ددرر حالت ددوومم٬، اانصراافف اازز نامزددیی دداارراایی علت مؤجه نيیست. یعنی ااینکه 
ددرر عمل بعضاً ووااقع می گردددد٬، که یکی اازز نامزددهھھھا ددرر ااثر عصبانيیت٬، بدخلقی٬، 
سوء ظظن وو بد گمانی که نسبت به ددیگریی دداارردد٬، نامزددیی رراا بر هھھھم می ززند. 
ااین نوعع برهھھھم خوررددنن نامزددیی دداارراایی کداامم علت مؤجه نمی باشد. وو ددرر 
صوررتت تحقق چنيین حالت٬، کسی که نامزددیی رراا برهھھھم ززددهه ااست٬، باید 
خساررۀ رراا که با جانب مقابل ددرر ااثر ووعدهه به ااززددووااجج ووااررددهه کرددهه ااست٬، جبراانن 
نماید. ززیراا شخص  اانصراافف کنندهه ددرر حقيیقت مسبب وو یا باعث ااصلی 

خساررهه یا ززیانن به شخص ددیگر شدهه ااست.
نکته اایی که ددرر ااین ااررتباطط باید یادد آآوورر شد٬، ااین ااست که٬، بعضی اازز مصاررفف 
غيیر ضروورریی که به نامم مصاررفف غيیر متعاررفف یادد می شودد٬، اازز قبيیل مهھھمانی 
هھھھایی یک ددیگر وو ااقارربب٬، مسافرتت هھھھایی تفریحی٬، ررفتن به هھھھوتل وو غيیرهه قابل 

جبراانن نمی باشد.
قابل یادد آآوورریی ااست که ددرر مورردد اانصراافف اازز نامزددیی٬، ضررر معنویی نيیز مطرحح 

شدهه می توااند که ااین ضررر معموالً به ددوو شکل ززیر متباررزز می گردددد.
ااوولل:  تأثيیرااتت ررووحی که به نامزدد  ددرر ااثر اانصراافف اازز نامزددیی وواارردد می شودد؛

ددوومم: وو هھھھتک حرمت ااجتماعی نامزدد که ددرر ااثر برهھھھم خوررددنن نامزددیی متوجه ااوو 
می گردددد٬، اازز قبيیل سرززبانن مرددمم اافتاددنن وو ...

قانونن مدنی اافغانستانن ددرر مورردد ضررر معنویی ناشی اازز اانصراافف نامزددیی 
سکوتت نموددهه ااست٬، وو مطابق به رروویه قضایی کشورر ما نيیز ضررر معنویی قابل 
جبراانن نمی باشد. وولی مطابق به قانونن مدنی سویس٬، ضررر معنویی ناشی 

اازز اانصراافف نامزددیی به پولل نقد قابل جبراانن می باشد.
اازز نظر قانونن مدنی کشورر٬، هھھھداایائی که حيین نامزددیی بيین هھھھمدیگر رردد وو بدلل 
شدهه باشد٬، ددرر صوررتت اانصراافف اازز نامزددیی با ددرر نظر ددااشت یک سلسله 
شراایط مستردد می گردددد. ماددۀ 65 قانونن مدنی کشورر ددرر ااین مورردد صرااحت 
دداارردد: " هھھھرگاهه نامزدد به نامزدد خودد هھھھدیه ددااددهه باشد٬، هھھھدیه ددهھھھندهه می توااند 
ددرر صوررتت اانصراافف جانب مقابل وو موجوددیت هھھھدیه٬، عيین یا قيیمت ررووزز٬،  خرید 
آآنن رراا مطالبه نماید. ااگر اانصراافف اازز ططرفف هھھھدیه ددهھھھندهه صوررتت بگيیردد یا هھھھدیه 



هھھھالکک یا ااستهھھالکک گرددیدهه باشد٬، رردد آآنن رراا به هھھھيیچ صوررتت مطالبه کرددهه نمی 
توااند."

قانونن ااصولل محاکماتت مدنی کشورر ددرر ماددۀ 102 خودد ددرر موررددررسيیدگی 
قضایی به قضایایی اانصراافف اازز نامزددیی وو نهھھایی شدنن ااین گونه قضایا رراا ددرر 

یک مرحله٬، چنيین صرااحت دداارردد:"
 1-  اانصراافف اازز ددعویی نامزددیی ددرر صوررتت ااحاله به محکمه به ددااخل قراارر 

قضایی ررسيیدگی می گردددد.
2-  قراارر محکمه ددرر مورردد اانصراافف اازز ددعویی نامزددیی قطعی بوددهه قابل 

ررسيیدگی محکمه فوقانی نمی باشد."(4)
بب) مواارردد ددخيیل ددرر ااززددووااجج
1.      شراایط ااززددووااجج صحيیح

ااززددووااجج براایی ااینکه صحت وو ثقم آآنن تثبيیت گردددد٬، دداارراایی شراایط می باشد. که 
ددرر صوررتت عدمم تکميیل ااین شراایط٬، ااززددووااجج صحيیح نبوددهه بل اامکانن دداارردد که 
فاسد باشد یا باططل. مطابق با ماددۀ 77 قانونن مدنی٬، شراایط صحت ااززددووااجج 

عباررتت ااند اازز : " براایی صحت عقد نکاحح وو نفاذذ آآنن شراایط آآتی الززمی ااست:
1-      اانجامم اایجابب وو قبولل توسط عاقدین٬، ااووليیا وو یا ووکالیی شانن؛

2-      حضورر ددوو نفر شاهھھھد با ااهھھھليیت؛
3-      وو عدمم موجوددیت حرمت (حراامم بوددنن) دداایمی وو یا موقت بيین ناکح وو 

منکوحه."
2.       ااهھھھداافف ااززددووااجج

ااززددووااجج بحيیث مقدسس ترین پيیوند ميیانن ززنن وو مردد اارراایی یک سلسله ااهھھھداافف می 
باشد که تعداایی اازز آآنهھھا رراا ذذیالً بيیانن می کنيیم.

1-   بقایی نسل بشریی: هھھھمۀ اانسانن هھھھا متولد اازز پدرر وو ماددرر می باشد که به 
ااثر عقد ااززددووااجج با هھھھم ززندگی مشترکک رراا آآغازز کرددهه بوددند. وو ددرر صوررتت عدمم 
رروواابط ميیانن مردد وو ززنن٬، وو اانزوواایی جنسی مردد هھھھا وو ززنن٬، ددرر حدوودد چند ددهھھھه 

نسل بشریی پایانن خوااهھھھد یافت.
2-   جلوگيیریی اازز اانحراافاتت جنسی: اامکانن دداارردد که شخص بعد اازز بلوغغ وو عدمم 
عقد ااززددووااجج مغلوبب غراایض جنسی خودد گرددیدهه٬، وو ددست به اانجامم ااعمالل 
نامشرووعع بزند. ااما ااززددووااجج یگانه ررااهه غالب شدنن بر غراایض جنسی اازز ررااهه 
مشرووعع ااست٬، که ددرر نتيیجه آآنن ططرفيین ااررضاعع شدهه وو اازز اانحراافاتت جنسی بازز 

ددااشته می شوند.
3-   اایجادد ددووستی٬، تعاوونن وو محبت: ااززددووااجج برعالووهه که باعث ددووستی وو 
محبت بيین ززووجج وو ززووجه می گردددد٬، بيین فاميیل ططرفيین وو یا حتی بيین قومم٬، 

خویش وو ددووست ططرفيین نيیز رروواابط صميیمانه برقراارر می نماید.
3.      ااززددووااجج هھھھایی ااجبارریی

ااززددووااجج هھھھایی ااجبارریی یکی اازز عمدهه ترین مشکالتی ااست٬، که جامعۀ ما اامرووزز 
به آآنن رروو به رروو ااست. ددرر بعضی مواارردد – به وویژهه ددرر ااططراافف وو قریه هھھھایی کشورر 
– بدوونن ااینکه ددختر ااططالعی ددااشته باشد٬، به ااززددووااجج ددااددهه می شودد. ااین ددرر 



حالی ااست که اازز نگاهه حقوقی٬، چنيین ااززددووااجج هھھھا غيیر قانونن پندااشته می 
شودد. حتی قانونن جزاایی اافغانستانن براایی شخصی که ززنن بيیوهه یا ددختریی رراا 
که سن قانونی ااززددووااجج رراا تکميیل کرددهه باشد٬، به ااکرااهه وو ااجبارر به ااززددووااجج ددهھھھد٬، 

جزاا تعيین کرددهه ااست. ماددۀ 517 قانونن جزاا ددرر ااین مورردد چنيین صرااحت دداارردد:
"1- شخصی که ززنن بيیوهه یا ددختریی رراا که سن هھھھجدهه سالکی رراا تکميیل 
نموددهه باشد به خالفف ررضا وو ررغبت وویی به شوهھھھر ددهھھھد٬، حسب ااحواالل به 

حبس قصيیر محکومم می گردددد.
2-ااگر جرمم مندررجج فقرهه فوقق به شکل بد ددااددنن باشد٬، مرتکب به حبس 

متوسط که اازز ددوو سالل بيیشتر نباشد محکومم می گردددد.
3-ددعواایی جزاایی ددرر مووواارردد مندررجج  فقرااتت (1-2) ااین ماددهه ووقتی ااقامه شدهه 

می توااند که مجنی عليیهھھا شکایت نماید."
چنانچه فوقاً ددیدیم٬، قانونن براایی کسانی که ززنن بيیوهه یا ددختریی رراا که به ااجبارر 
وو ااکرااهه به ااززددووااحح می ددهھھھد جزاا تعيین نموددهه ااست٬، وولی ددرر مورردد آآنانيیکه 
ددختریی رراا که سن قانونن ااززددووااجج رراا تکميیل نکرددهه ااست٬، به ااززددووااجج  ددهھھھد٬، 
سکوتت نموددهه ااست. وو ماددۀ بيیست وو ششم قانونن منع خشونت عليیه ززنن٬، 
برعالووۀ پيیش بيینی مجاززااتت فوقق براایی مرتکب آآنن٬، حکم به فسخ نامزددیی وو 

نکاحح٬، مطابق به ااحکامم قانونن نموددهه ااست.
ااما ماددۀ بيیست وو هھھھشتم قانونن منع خشونت عليیه ززنن؛ به ددرر آآووررددنن نکاحح 
ززنی که سن قانونی ااززددووااجج رراا تکميیل نکرددهه باشد٬، پرددااخته ااست. وو مطابق 
به حکم ااین ماددهه٬، هھھھرگاهه شخص ززنی رراا که سن قانونی ااززددووااجج رراا تکميیل نه 
نموددهه وو بدوونن ررعایت حکم ماددۀ 71 قانونن مدنی به عقد نکاحح ددرر آآوورردد٬، حسب 
ااحواالل به حبس متوسط که اازز ددووسالل کمتر نباشد٬، محکومم وو نکاحح ددرر صوررتت 

مطالبۀ ززنن٬، مطابق ااحکامم قانونن فسخ می گردددد.
هھھھمچنانن ٬، ررسيیدگی به ااین جرمم مشرووطط به شکایت مجنی عليیهھھا ااست. وو 
ددرر صوررتت عدمم شکایت مجنی عليیهھھا٬، مرااجع ذذیصالحح حق ررسيیدگی به جرمم 

رراا ندااررند.(5)
4.      بَدااددنن ددختراانن وو ززنانن بيیوهه

بَد ددااددنن ددختراانن ددرر ااکثر نقاطط اافغانستانن مرووجج ااست. فاميیل هھھھا  وو یا قبایل 
براایی فرووکش نموددنن یک مناززعه٬، ددختراانن رراا اازز ددمَم تيیغ بَد می کشند. ااکثر به 
کل قربانيیانن عنعنه بَد دداانن ددختراانی ااند که به علت ااررتکامم جرمم برااددرر٬، پدرر٬، 
ً ااکثر قربانيیانن  کاکا وو یا سایر ددووستانن نزددیک به بَد ددااددهه شدهه ااند. عموما
عنعنه بَد ددااددنن ددختراانی ااند که به سن قانونی ااززددووااجج نرسيیدهه وو ااکثر به کل 
آآنهھھا ددرر خانه شوهھھھر مورردد خشونت قراارر گرفته وو با آآنهھھا مانند مجرمم ررفتارر می 

گردددد.
بَد ددااددنن ددختراانن وو ززنانن بيیوهه مطابق به فقرۀ ددوومم ماددۀ 517 قانونن جزاایی 
اافغانستانن جرمم بوددهه وو مرتکب آآنن به حبس متوسط که اازز ددوو سالل بيیشتر 
نباشد محکومم می گردددد. هھھھم چنانن مطابق به ماددۀ بيیست وو پنجم قانونن منع 
خشونت عليیه ززنن٬، شخصی که ززنن رراا به نامم بَد ددااددنن به نکاحح بدهھھھد یا بگيیردد٬، 



مرتکب حسب ااحواالل به حبس ططویلی که اازز ددهه سالل بيیشتر نباشد٬، محکومم 
می گردددد.وو ااشخاصص شاهھھھد٬، ووکيیل مصلح وو عاقد ددرر معامله بَد ددااددنن نيیز 
مرتکب مجاززااتت بوددهه وو حسب ااحواالل به حبس متوسط محکومم ميیگرددند وو 

عقد نکاحح ددرر صوررتت خوااست ززنن بد ددااددهه شدهه٬، فسخ می گردددد.
 ددرر بعضي اازز رروواايت هھھھايي شفاهھھھي تذکر گردديدهه ااست٬، ززمانيیکه براايي ااووليین 
مرتبه بد عملي گردديد ددرر نتيیجه حالتي بودد که هھھھيیچ چاررهه دديگر فراا ررااهه جرگه 
ووجودد ندااشت. وو جرگه ددرر فيیصله خودد تذکر ميیدهھھھد: " با آآگاهھھھي اازز ااينکه٬، ااين 
بد ترين ررااهه چاررهه ااست ؛ ااما باززهھھھم ناگزيريم اازز آآنن ااستفاددهه نماييیم".  ااين خودد 
نشاندهھھھندهه ووااقعيیت ااست که ددرر ااوواايل ااين عنعنه حتي ددرر جرگه هھھھم پذيرشش 
ندااشته ااست ااما بعد هھھھا به ااثر بي توجهھھي وو سو ااستفاددهه عدهه يي اازز ااررززشش 

هھھھايي ملي وو محلي٬، ااين پديدهه به ططورر عامم وو هھھھمه شمولل ددررآآمدهه ااست.
اازز جانبي دديگر اازز نتايج تحقيیقاتت بدست آآمدهه می بيینيیم که ددرر بعضي حاالتت 
با ااينکه حتي فاميیل هھھھايي ددووططرفف قلباً به گرفتن بد ررااضي نيیستند. ااما ااثرااتت 
ً به خاططر ااينکه ااين  عنعناتت وو ررسم وو ررووااجج آآنقدرر عميیق ااست که صرفا

موضوعع ررووااجج قومم ااست٬، به آآنن مباددررتت ميیوررززند.
باآآنکه ددرر ااصل ززنانن وو ددختراانن  قرباني مستقيیم وو ااصلي ااين نوعع ااعما لل به 
شمارر ميیروودد وو ااما تحقيیقاتت نشانن ميیدهھھھد که ااين ااعمالل تنهھھا يک قرباني رراا 
که عباررتت اازز ددختروو يا ززنن ااست ددرر قبالل ندااشته ددرر ااکثريت مواارردد مردداانن وو به 

ططورر عمومم ااططفالل نيیز ددرر جمله قربانيیانن ددررجه ااوولل قراارر ميیگيیرند.
5.      تعددد ززووجاتت

ااززددووااجج اازز نگاهه تعداادد ططرفيین آآنن به ااشکالل گوناگونن ااست.
1-   نوعع ااوولل آآنن تک هھھھمسریی ااست که بر ااساسس آآنن هھھھر یک اازز ططرفيین براایی 

یکدیگر ااختصاصص ددااددهه شدهه ااند. یعنی یک شوهھھھر وو یک هھھھمسر.
2-   نوعع ددوومم آآنن کمونيیزمم جنسی ااست که بر ااساسس آآنن هھھھيیچ نوعع ااختصاصص  
ددرر ططرفيین براایی یک ددیگر ووجودد نمی ددااشته باشد. یعنی چند شوهھھھر وو چند 

هھھھمسر.
3-   نوعع سومم آآنن چند شوهھھھریی ااست که بر ااساسس آآنن یک ززنن هھھھمزمانن ددرر 

قيید ااززددووااجج چند مردد ددرر می آآید. یعنی یک هھھھمسر وو چند شوهھھھر.
4-   نوعع چهھھاررمم آآنن تعددد ززووجاتت ااست که بر ااساسس آآنن چند ززنن ددرر ززمانن ووااحد 
ددرر قيید ااززددووااجج قانونی یک مردد ددرر می آآید. یعنی یک شوهھھھر وو چند هھھھمسر. وو 

محورر مبحث حاضر ما هھھھم نوعع چهھھاررمم ااشکالل ااززددووااجج ااست.
با ووجوددیکه بعضی اازز ااشخاصص تعددد ززووجاتت رراا مختص به ددین ااسالمم می 
ددااند. ااما شوااهھھھد تارریخی نشانن می ددهھھھند٬، که  تعددد ززووجاتت قبل اازز ظظهھھورر 
ددین ااسالمم هھھھم مرووجج بوددهه وو حتی قبل اازز ااسالمم٬، تعددد ززووجا محصورر به هھھھيیچ 
کداامم حد وو مرززیی نبوددهه ااست. بل یک مردد می تواانست به هھھھر ااندااززهه که 
بيیخوااهھھھد٬، ااززددووااجج نماید. وولی ااسالمم تعد ززووجاتت رراا حد ااکثر محدوودد به چهھھارر 

ززووجج کردد که ااین نيیز دداارراایی شراایط خاصص خودد می باشد.
ااوولل: شراایط تعددد ززووجاتت مطابق به قانونن:



 االبته مطابق به شریعت ااسالمی٬، حد ااکثر تعددد ززووجاتت یک شخص ددرر یک 
ززمانن ووااحد نمی توااند بيیشتر اازز چهھھارر ززنن باشد. بر عالووهه شرطط فوقق٬، قانونن 
مدنی ددرر ماددۀ 86 خودد نيیز بعضی اازز شراایط رراا پيیش بيینی کرددهه ااست که 
ذذیالً بيیانن می گردددد. : "ااززددووااجج با بيیش اازز یک ززنن بعد اازز تحقق حاالتت ززیر 

صوررتت گرفته می توااند:
1-      ددرر حالتی که خوفف عدمم عداالت بيین ززووجاتت موجودد نباشد؛

2-      ددرر حالتی که شخص کفایت مالی براایی تأميین نفقۀ ززووجاتت اازز قبيیل 
غذاا٬، لباسس٬، مسکن وو تدااوویی مناسب رراا دداارردد باشد؛

3-    ددرر حالتی که مصلحت مشرووعع مانند عقيیم بوددنن ززووجۀ ااوولی وو یا مصابب 
بوددنن وویی به اامرااضض صعب االعالجج موجودد باشد."

ً ذذکر گرددید٬، مطابق به ماددۀ 89  االبته بر عالووهه شراایط تعددد ززووجاتت که فوقا
قانونن مدنی مردد متاهھھھل قبل اازز اازز ااززددووااجج با خانم ثانی٬، باید ررضایت ززووجه 

ااوولی رراا بگيیردد.
ددرر صوررتيیکه شخص بدوونن ددرر نظر ددااشت شراایط فوقق٬، ددست به ااززددووااجج بعدیی 
ززند٬، مطابق به حکم ماددۀ سی وو هھھھفتم قانونن منع خشونت عليیه ززنن٬، به 

حبس قصيیریی که اازز سه ماهه کمتر نباشد٬، محکومم می گردددد.
ددوومم: منطق وو ددالیل تعددد ززووجاتت ددرر ااسالمم:

 تعددد ززووجاتت با ددرر نظر ددااشت شراایط شرعی وو قانونی٬، دداارراایی یک سلسله 
ددالیل خاصص خودد می باشد که ذذیالً بيیانن می گردددد.

1-   ااختالفف خصوصيیاتت ططبيیعی هھھھرکداامم اازز ززنن وو مردد: مرددهھھھایی می توااند که 
ووظظيیفه توليید نسل رراا ددرر تمامم سالل اانجامم ددهھھھد٬، ددرر حاليیکه ززنن ااین ووظظيیفه رراا 
ددرر تمامم مدتت حاملکی که بيیشتر اازز 9 ماهه رراا ددرر بر می گيیردد وو هھھھم چنانن ددرر 
اایامم عاددتت ززنانگی وو نفاسس که حد ااکثر مدتت ااوولی 10 ررووزز وو اازز ددوومی 40 ررووزز 
می باشد٬، اانجامم ددااددهه نمی توااند. به هھھھميین ترتيیب حيیاتت تناسلی ززنن بعد اازز 
سن 40-50 سالگی به پایانن می ررسد٬،  برعکس٬، حيیاتت ددووررۀ تناسلی مردد 
ً تا هھھھنگامم مرگگ اادداامه می یابد. ااختالفف ااین گونه خصوصيیت هھھھایی  غالبا
ططبيیعی ميیانن ززنن وو مردد بنا بر ضرووررتت ددرر بعضی حاالتت خاصص اایجابب می 
نماید٬، که براایی بعضی اازز ااشخاصص وو اافراادد ااستثنأ تعددد ززووجاتت مجازز دداانسته 

شودد.
2-   عواامل ااجتماعی وو ااخالقی: ااررقامم ااحصایه هھھھایی کشورر هھھھا نشانن 
ميیدهھھھد٬، که تعداادد نفوسس ززنانن نسبت به مردداانن بيیشتر ااست. وو ااگر تعددد 
ززووجاتت قبولل نگردددد٬، اامکانن دداارردد که تعدااددیی اازز ززنن هھھھا بدوونن شوهھھھر باقی ماندهه 

وو به ططرفف اانحراافاتت ااخالقی کشاندهه شوند.
3-   عقامت ززووجه: بعضی اازز ززنهھھا عقيیم می باشند وو نمی تواانند که توليید 
نسل نماید وو یکی اازز مهھھم ترین ااهھھھداافف ااززددووااجج رراا برآآووررددهه ساززدد. وو اازز ططرفف 
ً مرددهھھھا خوااهھھھانن ااووالدد می باشند. چونن ددرر صوررتت عدمم ددااشتن  ددیگر٬،  ططبعا
ااووالدد ددرر ااووااخر عمر با مشکالتت متعددد موااجه خوااهھھھد گرددید. ددرر ااین حالت ااگر 
تعددد ززووجاتت قبولل نگردددد٬، یا عقد ااززددووااجج مردد وو ززنن عقيیم پایانن ددااددهه شودد تا 



ززميینه  ااززددووااجج بعدیی مناسب گردددد٬، وو یا ااینکه هھھھرددوو به جبر حاکم برززندگی 
شانن تن نهھھند وو تا آآخر عمر ددرر غم وو غصه ززندگی کنند. ااما ااگر تعددد ززووجاتت 
قبولل گردددد٬، اازز یک ططرفف عقد ااززددووااجج با ززنن عقيیم باقی ماندهه وو ززنن اازز بی 
سرنوشتی نجاتت می یابد وو اازز ططرفف ددیگر مردد به خوااهھھھش خودد مبنی بر 
ددااشتن ااووالدد می ررسد وو هھھھم چنانن مهھھم ترین هھھھدفف ااززددووااجج که عباررتت اازز توليید 

نسل ااست٬، بر آآووررددهه می گردددد.
جج) حق فسخ عقد ااززددووااجج

عقد ااززددووااجج بيین ززنن وو مردد پيیوند مقدسس ااست که به هھھھدفف ززندگی مشترکک٬، 
براایی یک مدتت ططوالنی عقد می گردددد. ااما٬، بسا ااووقاتت ااووضاعع وو ااحواالل پيیش 
می آآید که اادداامه ززندگی مشترکک بيین ززنن وو مردد ناممکن می شودد٬، وو ددرر 
صوررتت اادداامه آآنن ااحتمالل وواارردد آآمدنن ضررر براایی ططرفيین وو حتی جامعه متصورر 
ااست. شریعت ااسالمی وو قواانيین نافذهه اافغانستانن که ددرر ررووشنائی شریعت 
ااسالمی ووضع گرددیدهه ااند٬،  با ددررکک ااین حقيیقت٬، ررااهه هھھھایی بيیروونن ررفت اازز ااین 

چنيین ااووضاعع رراا پيیش بيینی نموددهه ااست. ذذیالً به برررسی می گرددند:
1-   ططالقق: ططالقق ددرر لغت به معنی ررفع قيید ااست وو ددرر ااصطالحح عباررتت اازز 
اانحاللل رراابطه ززووجيیت ددرر حالل وو یا آآیندهه بيین ززووجج وو ززووجه با االفاظظی که صرااحتاً 

ووقوعع ططالقق اازز آآنن اافاددهه شدهه بتوااند٬، می باشد.
ططالقق بدترین حاللل ددرر ددین ااسالمم معرفی شدهه ااست. وو ططالقق ااووليین ررااهه 
حل ااختالفف بيین ززنن وو شوهھھھر نيیست بل باید قبل اازز ططالقق اازز ررااهه حل هھھھایی 
ددیگریی مانند توصيیه٬، جدااکرددنن بستر٬، تعيین وو اانتخابب حکم وو مصلِح براایی ررفع 
ااختالفف ااستفاددهه نماید. بناً ططالقق آآخرین ررااهه حل ااست وو ددرر صوررتت عدمم حل 

ااختالفف اازز ررااهه هھھھایی فوقق٬، اازز ططالقق می تواانن ااستفاددهه کردد.
ططالقق دداارراایی شراایط می باشد که عباررتت ااند اازز: ططرفيین  باید که دداارراایی 
ااهھھھليیت قانونی باشد٬، ططالقق ددهھھھندهه باید که نيیت ططالقق رراا ددااشته باشد وو فی 

مابيین ططرفيین باید که رراابطه ززووجيیت موجودد باشد.
ططالقق فی نفسه مطابق شریعت ااسالمی وو قواانيین اافغانستانن حق مردد 
ااست. ااما ددرر بعضی اازز شراایط ااین حق می توااند که براایی ززنن نيیز اانتقالل پيیداا 

کند.
2-   تفریق: جداایی ززنن وو شوهھھھر وو فسخ عقد ااززددووااجج توسط  محکمه رراا 
تفریق گویند. تفاووتت تفریق وو ططالقق ددرر ااین ااست٬، که ططالقق به ررضایت شوهھھھر 

٬، وولی تفریق برخالفف ررضایت شوهھھھر به حکم محکمه ااجراا می شودد.
تفریق ددرر حقيیقت حق ززووجه ددرر اانحاللل عقد ااززددووااجج ااست. یعنی ددرر صوررتی 
که ززنن بنا به ددليیل مشرووعع نتوااند وو یا نخوااهھھھد با مردد اادداامه ززندگی ددهھھھد٬، می 
توااند که اازز حق تفریق بدوونن ررضایت شوهھھھر براایی اانحاللل عقد ااززددووااجج ااستفاددهه 

نماید.
تفریق بنا به ااسبابب خاصص مشرووعع ااست٬، که هھھھرکداامم رراا به ططورر جدااگانه 

مورردد برررسی قراارر می ددهھھھيیم:



االف) تفریق به سبب عيیب: ددرر صوررتيیکه مردد به مرضض العالجج وو یا صعب 
االعالجج مبتال شدهه باشد٬، که تدااوویی آآنن مدتت ططویل رراا ددرربر بگيیردد٬، ززنن می 
توااند که براایی تفریق به سبب عيیب به محکمه ررجوعع کند. تفریق به سبب 
عيیب٬، ددرر حکم ططالقق بایيین نبوددهه بل ططرفيین می تواانند بعد اازز ررفع عيیب٬، ددوو 

باررهه عقد ااززددووااجج رراا اانعقادد نمایند.
االبته مهھھم نيیست که عيیب قبل ااززااززددووااجج موجودد باشد وو یا بعد اازز عقد ااززددووااجج. 

ددرر هھھھرصوررتت٬،  عيیب می توااند که ددليیل تفریق باشد.
بب) تفریق به سبب ضررر: ددرر صوررتيیکه اادداامۀ ااززددووااجج ززنن وو مردد باعث وواارردد آآمدنن 
ضررر ددرر عفت وو حيیثيیت ززنن اازز آآددررسس مردد گردددد٬، ززنن می توااند که براایی تفریق 

به سبب ضررر ددرر محکمه ررجوعع کند.
ززنن مکلف ااست که ددرر حضورر محکمه٬، ضررر ووااررددهه رراا به ااثباتت برساند. وولی ااگر 
قاددرر به ثبوتت ضررر نباشد وو بر تفریق ااصراارر ووررززدد٬، محکمه ددرر قدمم ااوولل ددوو 
شخص ميیانجی که ااشخاصص عاددلل وو ااقارربب ططرفيین باشد٬، تعيین می نماید تا 
بيین ززووجيین صلح نماید.ااگر حَکم موفق به صلح بيین ططرفيین نگردد٬، محکمه 

حکم به تفریق به سبب ضررر بيین ططرفيین می کند.
جج) تفریق به سبب عدمم اانفاقق: ددرر صوررتيیکه مردد دداارراایی تواانن مالی تهھھيیه نفقه 
ززووجه باشد وو یا نباشد. وو نقۀ ززووجه رراا تهھھيیه ننماید٬، ززنن می توااند که براایی 
تفریق به سبب عدمم اانفاقق به محکمه ررجوعع نماید وو خوااهھھھانن تفریق گردددد. 
وولی ااگر ززووجه عجز خودد رراا مبنی بر عدمم تواانایی تهھھيیه نفقه ددرر محضر 
محکمه به ااثباتت ررساند٬، محکمه مدتت مناسبی رراا که اازز سه ماهه تجاووزز نکند٬، 
به وویی مهھھلت ميیدهھھھد. ددرر صوررتی که بازز هھھھم به اادداایی نفقه قاددرر نشودد٬، 

محکمه به تفریق ززووجيین حکم می کند.
محکمه مکلف ااست٬، قبل اازز صدوورر حکم عدمم اانفاقق ززووجه رراا به ااثباتت برساند 

وو بعدااً حکم صاددرر نماید.
دد) تفریق به سبب غيیابت وو حبس شوهھھھر: براایی ددررکک ددررست موضوعع٬، ااوولل 
باید که ااین ددوو نوعع (غيیابت وو حبس )تفریق رراا به صوررتت مستقل به برررسی 

بگيیریم.
ااوولل: تفریق به سبب غيیابت: مطابق به ماددۀ 194 قانونن مدنی٬، ااگر  ززووجه به 
مدتت سه سالل یا ززیاددهه اازز آآنن بدوونن عذرر معقولل غایب گردددد ددرر صوررتيیکه ززووجه 
اازز غيیابت وویی متضررر شودد٬، می توااند اازز محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه 

ززووجج مالک دداارراایی بوددهه وو ززووجه اازز آآنن نفقۀ خودد رراا تأميین نماید.
ددوومم: تفریق به سبب حبس: مطابق به ماددۀ 196 قانونن مدنی٬، هھھھرگاهه ززووجه 
به حکم قطعی محکمه به حبس ددهه سالل یا بيیشتر اازز آآنن محکومم گرددیدهه 
باشد٬، ززووجه می توااند پس اازز مدتت پنج سالل مطالبه تفریق نماید گرچه ززووجج 

محبوسس تواانن اادداایی نفقه رراا ددااشته باشد.
3-   خُلع: خُلع به معنی پایانن ددااددنن به رروواابط ززناشویی ددرر مقابل پرددااخت مالل 
ااست که ززنن آآنن رراا به شوهھھھر خودد می پرددااززدد. وو یا ددرر مقابل ططالقق٬، اازز مهھَھر 

خودد می گذرردد.



خلع ززمانی به ووقوعع می پيیونددد که ططرفيین براایی یک ددیگر غيیر قابل تحمل 
شدهه وو اادداامه ززندگی مشترکک شانن٬، نا ممکن وو یا خيیلی مشکل شدهه 
باشد. ددرر جداایی اازز ططریق خلع٬، ررضایت مردد وو ززنن ضروورریی ااست. وو ضرووررتت به 
حکم محکمه نداارردد. مالل خلع می توااند هھھھر نوعع مالی باشد که می توااند مالل 

مهھَھر قراارر بگيیردد.
4-   فسخ: فسخ عباررتت ااست اازز نقض عقد ااززددووااجج به سبب ووقوعع خلل ددرر 

حيین عقد وو یا بعد اازز آآنن٬، به نحویی که مانع ددوواامم ااززددووااجج گردددد.
اازز تعریف فوقق ددرر می یابيیم که خلل که باعث فسخ ااززددووااجج می گردددد اامکانن 

دداارردد که ددرر حيین عقد ااززددووااجج باشد وو یا بعد اازز آآنن.
خلل هھھھایی که ددرر حيین اانعقادد ااززددووااجج باعث فسخ آآنن می گرددند٬، عباررتت ااند اازز: 
فقداانن یکی اازز شراایط صحت ااززددووااجج٬، خيیارر اافاقه٬، نقصانن مهھھر اازز ااندااززهه مهھھر 

مثل.
خلل هھھھایی که بعد اازز اانعقادد عقد ااززددووااجج باعث فسخ ااززددووااجج می گرددند٬، عباررتت 
ااند اازز: حرمت مصاهھھھرهه٬، لعانن٬، اامتناعع ززووجه غيیر کتابی اازز مسلمانن شدنن ددرر 

صوررتيیکه ززووجج ااوو مسلمانن شدهه باشد.
5-   لعانن: لعانن اازز  لعن وو لعنت گرفته شدهه ااست٬، که ددرر ااصل به معنی ددوورر 
کرددنن اازز ررحمت خدااووند می باشد. وولی اازز نظر شرعی عباررتت اازز گوااهھھھی 
ددااددنن ززنن بر ززنا وو یا نفی وولد ددرر حضورر محکمه می باشد. که ددرر ااین صوررتت٬، 
قاضی بيین ززووجيین حکم به جداایی نموددهه وو هھھھر کداامم براایی یکدیگر حراامم می 

شوند.
6-   اایالء: اایالء عباررتت اازز قسم خوررددنن شوهھھھر ااست براا ااینکه به مدتت چهھھارر 
ماهه وو یا بيیشتر ااززآآنن هھھھمبستریی با ززووجه ااشش رراا ترکک کند. ددرر ااین حالت نيیز٬، 

ززووجه می توااند که خوااهھھھانن جداایی بيین شانن گردددد.
7-   ظظهھھارر: ظظهھھارر به ااین معنی ااست که ززووجج ززووجه ااشش رراا به ززنانن که اانعقادد 
عقد ااززددووااجج با آآنهھھا به ططورر دداایم وو یا مؤقت حراامم ااست٬، تشبيیه کند. ظظهھھارر ددرر 

شریعت ااسالمی حراامم ااست وو ظظهھھارر باعث جداایی بيین ززووجيین نمی گردددد.
 
 

مجموعهھ حقوقق ززنن – قسمت سيیزددهھھھم
 

حق  حيیاتت ززنن
چهھاررمم: حق حيیاتت ززنن

حق حيیاتت یکی اازز عمدهه ترین حقوقق ططبيیعی اانسانن می باشد. وو ااین حق 
ددرر تمامم منابع مورردد ااستنادد٬، تسجيیل گرددیدهه ااست. حق حيیاتت هھھھميیشه وو ددرر 
تمامم ااددوواارر تارریخ به شکلی مورردد حمایت جامعه بوددهه وو مرتکب قتل آآنن٬، به 

شدیدیترین مجاززااتت محکومم گرددیدهه ااست.
تعریف حق  حيیاتت:



حق حيیاتت به معنايي ثابت بوددنن ااست. به ااين معنا که با ددميیدهه شدنن ررووحح 
االهھھي ددرر اانسانن ززندگي کرددنن ووززندهه ماندنن براايي اانسانن ثابت ااست هھھھيیچ 

کسي حق نداارردد حيیاتت رراا اازز اانسانن بگيیردد.
مبنی حق حيیاتت:

االف) آآیت: هھھھمه اانساننهھھھا به حکم ااين که خدااووند به آآنهھھا حيیاتت مادديي وو 
معنويي ددااددههااست حق ززندگي ددااررند. نه خودد اانسانن وو نه دديگراانن حق گرفتن 
آآنن رراا دداارردد٬، خداايي که  به  اانسانن حيیاتت  ددااددههااست٬، به هھھھيیچ عنواانن اازز خونن 
اانسانن نميیگذرردد. دداليلي که مي تواانن با ااستفاددهه اازز آآياتت وو ررووااياتت٬، براايي 
حرمت کشتن اانسانن بيیانن کردد چند چيیز ااست که به ططورر ااختصارر به یکی اازز 

آآنهھھا ااشاررهه ميیشودد:
حيیاتت ررحمت ااست٬، ررحمت بوددنن حيیاتت به ااين معنا ااست که خدااووند با 
ددميیدنن ررووحح اانسانن رراا مشمولل ررحمت خودد ساخت وو هھھھمه بايد اازز آآنن برخورردداارر 
باشد. خدااووند (جج) می فرماید: "فَانظرْ إإِلى ءَااثَرِ ررَحْمَتِ االلَّهِ كيیْف يحْىِ ااالرَرضْض 
" (1) ؛ ترجمه:  ٍ قَدِيرٌ بَعْدَ مَوْتهھھَا إإِننَّ ذذَلِك لَمُحْىِ االْمَوْتى ووَ هھھھُوَ عَلى كلِّ شىْء
"به آآثارر ررحمت االهھھى بنگر كه چگونه ززميین رراا بعد اازز مرددنش ززندهه مى كند٬، 
آآنن كس (كه ززميین مرددهه رراا ززندهه كردد) ززندهه كنندهه مرددگانن ددرر قيیامت ااست وو ااوو 

بر هھھھمه چيیز توااناست."
ووقتي حيیاتت گيیاهھھھانن وو جانداارراانن دديگر ررحمت ااست حيیاتت اانسانن به ططريق 
ااوولي ررحمت ااست وو هھھھر اانساني حق برخورردداارريي اازز آآنن رراا دداارردد٬، ررمز رراابطه 
حرمت قتل٬، وو ررحمت بوددنن حيیاتت ددرر آآيه 29 سوررهه نساء بيیانن شدههااست: 
"يَأَيُّهھھَا االَّذِينَ ءَاامَنُواا ال تَأْكلُواا أأَمْوَلَكُم بَيیْنَكم بِالْبَطِلِ إإِال أأَنن تَكُوننَ تجَرَةةً عَن تَرَااضضٍ 
مِّنكُمْ ووَ ال تَقْتُلُواا أأَنفُسكُمْ إإِننَّ االلَّهَ كاننَ بِكُمْ ررَحِيیماً "؛ ترجمه:" ااىى كسانى كه 
اايمانن آآووررددهه اايد! اامواالل يـكـديـگـر رراا بـه بـاططل نخورريد مگر ااينكه تجاررتى باشد 
كه با ررضايت شما اانجامم گيیردد٬، وو خوددكشى نكنيید! خدااووند نسبت به شما 

مهھھربانن ااست ".
بب) حدیث:  ددليیل  منع قتل اانسانن عباررتت اازز آآفريدهه شدنن اانسانن به صوررتت 
حق ااست٬، وو ااگر اانسانن اازز بُعد هھھھستي شناسي مورردد تجزيه وو تحليیل قراارر 
گيیردد وويژگي مهھھمي دداارردد که باعث کراامت ذذااتي اانسانن شدهه وو آآنن آآفريدهه 
شدنن اانسانن به صو ررتت حق ااست که ددرر حديث نبويي آآمدههااست: "إإنن هللا 
خلق آآددمم علي صوررته"(2) آآفريدهه شدنن اانسانن به صوررتت حق به ااين معنا 
ااست: که اانسانن يگانه موجودديي ااست که ااسماء ووصفاتت االهھھي ددرر ااوو 

متجلي ااست
وو هھھھم چنانن نابوددیی اانسانن به معنی نابودديي تجلي اانواارر حق ااست٬، اانسانن 
مظهھھر تجلي حضرتت حق ااست٬، آآينهاايي ااست که حضرتت بارريي تعالي خودد رراا 
ددرر آآنن ميیبيیند. بنابرااين تيیر مرگي که يک فردد٬، کسي رراا با آآنن نشانه ميیروودد 
هھھھمۀ آآنن آآينه رراا ددررهھھھم ميشکند که خدااووند فرمودد: "مِنْ أأَجْلِ ذذَلِك كتَبْنَا عَلى 
بَنى إإِسرءِيلَ أأَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيیرِ نَفْسٍ أأَووْ فَساددٍ فى ااالرَرضْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ 
ْ جَاءَتهھْھُمْ ررُسلُنَا  َ لَقَد ً وو ْ أأَحْيیَاهھھھَا فَكَأَنَّمَا أأَحْيیَا االنَّاسس جَمِيیعا َ مَن ً وو االنَّاسس جَمِيیعا



"(3) ترجمه:  ِ لَمُسرِفُوننَ َ ذذَلِك فى ااالرَرضْض ً مِّنهھْھُم بَعْد َّ كَثِيیراا َّ إإِنن ِ ثُم بِالْبَيیِّنَت
"بهھھميین جهھھت بر بنى ااسراائيیل مقررر ددااشتيیم كه هھھھر كس اانسانى رراا بدوونن 
ااررتكابب قتل يا فسادد ددرر ررووىى ززميین بكشد چنانن ااست كه گوئى هھھھمه اانسانهھھا 
رراا كشته وو هھھھر كس اانسانى رراا اازز مرگگ ررهھھھائى بخشد چنانن ااست كه گوئى 
هھھھمه مرددمم رراا ززندهه كرددهه ااست ٬، وو ررسوالنن ما با دداليل ررووشن بسوىى بنى 

ااسراائيیل آآمدند٬، ااما بسيیاررىى اازز آآنهھھا٬، تعدىى وو ااسراافف ٬، ددرر ررووىى ززميین كرددند."
جج) قانونن: قواانيین نافذۀ اافغانستانن ددرر ررووشنائی ااحکامم شریعت ااسالمی٬، 
قتل نفس اانسانن رراا حراامم دداانسته ااست وو براایی مرتکب آآنن ددرر صوررتت عدمم 
تکميیل شراایط قصاصص٬، مجاززااتت متنوعع رراا حسب ااحواالل پيیش بيینی نموددهه 
ااست. ددرر ماددۀ بيیست وو سومم قانونن ااساسی٬، ززندگی (حيیاتت) موهھھھبت االهھھی 
وو حق ططبيیعی اانسانن شناخته شدهه ااست. که هھھھيیچ شخص بدوونن مجوزز 

قانونی اازز ااین حق محروومم نمی گردددد.
دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: ااعالميیۀ حقوقق بشر ااسالمی بر ززندگی 
بيیشتر اازز هھھھمه مواارردد مکث ددااشته ااست وو مطابق به ااین ااعالميیه: "ززندگي 
موهھھھبتي ااست االهھھي وو حقي ااست که براايي هھھھر اانساني تضميین شدهه ااست 
٬، وو بر هھھھمه اافراادد وو جواامع وو حکومتهھھا ووااجب ااست که اازز ااين حق حمايت 
نموددهه وو ددرر مقابل هھھھر تجاووززيي عليیه آآنن اايستاددگي کنند ووجايز نيیست کشتن 

هھھھيیچ کس بدوونن مجوزز شرعي . 
وو ااستفاددهه ااززووسيیله اايي که منجر به اازز بيین برددنن سرچشمه بشريت به ططورر 

کلي يا جزيي گردددد٬،ممنوعع ااست. 
 پاسداارريي اازز اادداامه ززندگي بشريت تا هھھھر جائيیکه خدااووند مشيیت نمايد ٬، 

ووظظيیفه اايي شرعي مي باشد . 
حرمت جناززهه اانسانن بايد حفظ شودد وو بي ااحتراامي به آآنن جايز نيیست کما 
ااين که جايز نيیست لمس کرددنن آآنن مگر با مجوزز شرعي . وو بر ددوولت ااست 

حمايت اازز ااين اامر" (4) .
متفرقه (مصادديق قتل نفس( (5)

مواارردديي که قتل نفس به حسابب ميیآيد وو حراامم شمرددهه شدهه عباررتند اازز:
1-   خوددکشي: يکي اازز مصادديق قتل نفس٬، ززير پا گذااشتن حق حيیاتت وو 
نابودد کرددنن بنيیانن رربوبيیت٬، ااين ااست که اافراادد به دداليل مختلف ددست به 
خوددکشي بزنند٬، عملي که اانسانن رراا اازز حيیوااناتت هھھھم  پستتر قراارر ميیدهھھھد ززيراا 
حيیوااناتت بر عليیه خودد ااقداامم وو ززندگي خودد رراا نابودد نميکنند. ااگر کساني 
دداارراايي مشکالتت خانوااددگي٬، ااقتصادديي وو مشکالتت دديگرند وو ميیخوااهھھھند با ااين 
عمل ووحشتناکک اازز مشکل ررهھھھايي پيیداا کنند بايد بداانند که آآتش جهھھنم که 
نتيیجه ااين عمل ااست به مرااتب مشکلتر وو سختتر اازز تحمل مشکالتت 
ززندگي ددنيیايي ااست. ااگر اانسانن لحظهاايي تفکر وو اانديشه نمايد ميفهھھمدکه 
حق حيیاتت براايي ااين ااست که اانسانن شراافتمنداانه ززندگي کند نه ااين که به 

تمامم خوااستهھھهھھايي مادديي خودد برسد.



سِرحرمت خوددکشي ااين ااست که اانسانن ااختيیارر نفس خودد رراا نداارردد. مالک 
خودد نيیست تا براايي ززندهه ماندنن يا مرددنن خودد تصميیم بگيیردد٬، مالک اانسانن خداا 
ااست٬، وو خداايي که مالک ااست تمامم ااين ررااهههھھھا رراا بر رروويي اانسانن بسته 
ااست وو ااجاززهه نميیدهھھھد اانسانن آآززاادديي وو قواايي خودد رراا بر عليیه خودد به کارر برددهه٬، 
اانسانيیت خودد رراا به جسد تبديل کند. هھھھر کسي وو به هھھھر ددليیلي ااقداامم به ااين 
کارر کند٬، ضمن ااين که باعث بدنامي براايي خودد٬، خانوااددهه٬، ااقواامم وو... ميگردددد 

عذاابب سخت وو شديد ررووزز قيیامت رراا براايي خودد خريدهه ااست.
ررسولل خداا(صص) ررووززيي شخصي رراا فرمودد: "ااين به جهھھنم خوااهھھھد ررفت."هھھھمه 
تعجب کرددند ززيراا آآنن فردد آآددمي بودد که ددرر ززندگي کاررهھھھايي خوبب اانجامم ميیداادد تا 

ااين که ددرر يکي اازز جبهھھهھھهھھا مجرووحح شد اازز شدتت ددرردد خودد رراا کشت.
2-   سقط جنيین: يکي اازز پيیامدهھھھايي اانحراافف اازز مسيیر حيیاتت شايسته٬، ضعف 
اايمانن٬، سستي عقيیدهه٬، تروويج بي بند وو بارريي وو آآززااددييهھھھايي لجامم گسيیخته 
اافزاايش ررووزز اافزوونن سقط جنيین ااست٬، شايد يکي اازز دداليلي که بسيیارريي 
ااقداامم به ااين کارر حراامم ميیکند ااين باشد که به تصورر ااين گونه اافراادد٬، جنيین يک 
چيیزيي بيیاررززشش ااست ااما اازز نظر ددين ااسالمم هھھھمانن جنيین يکي اازز دداليل 
خدااشناسي وو توحيید ااست.(6) وو خدااووند عنايت وويژهه به آآنن دداارردد٬، يکي اازز 
عنايتهھھايي وويژهه االهھھي ااين ااست که هھھھر گاهه ااوو ددرر شکم ماددرر مبتال به بيیمارريي 
گردددد٬، خدااووند ددرر ددلل ماددرر شوقق خوررددنن غذاايي رراا اايجادد ميیکند که با خوررددنن ااوو 

بيیمارريي اازز آآنن جنيین برططرفف ميیشودد.
غزاالي سقط جنيین رراا جنايتي ميددااند بر موجودد حاصلشدهه وو ميفرمايد: 
"آآنن [سقط] جنايت ااست بر موجودد حاصل شدهه وو آآنن رراا نيیز مرتبتهھھھا ااست٬، 
وو ااوولل مرتبتهھھھايي ووجودد آآنن ااست که نطفه ددرر ررحم اافتد وو به آآبب ززنن بيیاميیزدد وو 
مستعد قبولل حيیاتت شودد٬، پس اافسادد آآنن جنايت باشد وو ااگر علقه وو مضغه 
شودد٬، جنايت فاحشتر بودد وو ااگر ررووحح ددميیدهه شودد وو خلقت ااستواارريي پذيردد٬، ددرر 
تفاحش جنايت مزيديي حاصل آآيد وو نهھھايت تفاحش ددرر آآنن حالل باشد که 

جنيین ززندهه اازز ماددرر جداا شودد." (7)
بنابرااين هھھھمانن گونه که کشتن يک اانسانن ررسيیدهه حراامم ااست اازز بيین  برددنن 
جنيیني هھھھم که ددرر شکم ماددرر ااست حراامم وو هھھھمانن عذاابي رراا که قاتل يک 
اانسانن متولدشدهه اازز ماددرر دداارردد قاتل هھھھمانن جنيین نيیز دداارردد. وو آآيه شريفه "ووَ ال 

تَقْتُلُواا االنَّفْس االَّتى حَرَّممَ االلَّهُ "(8) شامل سقط جنيین نيیز ميیشودد
3-    کشتن دديگراانن: متاسفانه يکي اازز ددررددهھھھايي جامعه بشريي که رروو به 
اافزاايش هھھھم ااست گرفتن جانن اانساننهھھھا ااست که بنا به دداليل مختلف وو 
بهھھانههھھھايي گوناگونن ااين کارر صوررتت ميگيیردد. عدههاايي به خودد ااين ااجاززهه رراا 
ميددهھھھد که ددستورر قتل کسي رراا تحت عنوااننهھھھايي (ااختالفاتت خانوااددگي 
براايي ررسيیدنن به ماددياتت٬، براايي سلطه وو حکومت بر منطقهاايي وو...) فرمانن 
کشتارر اافراادد رراا صاددرر کرددهه٬، ددست خودد رراا به خونن اانساننهھھھايي بيیگناهه آآلوددهه 
ساززند. کشتن اانسانن به هھھھر بهھھانهاايي صوررتت بگيیردد وو هھھھر کسي فرمانن قتل 
اانساني رراا به هھھھر ددليیلي صاددرر کند مصدااقق اازز بيین برددنن نشئت اانساني٬، 



وويراانن کرددنن بنيیانن رربوبيیت وو شکستن آآينهاايي االهھھي وو اازز نظر شرعع مقدسس 
ااسالمم٬، حراامم ااست.

خدااووند ددرر قرآآنن ددرر مواارردد متعددد با تعبيیرهھھھايي مختلف اازز کشتن اانسانن منع 
کرددههااست اازز بابب نمونه ددرر يک جا ميیفرمايد: "ووَ ال تَقْتُلُواا االنَّفْس االَّتى حَرَّممَ 
االلَّه "(9) وو نفسي رراا که خدااووند محترمم شمرددههااست به قتل نرسانيید٬، عيین 
هھھھميین تعبيیر رراا ددرر سوررهه ااسرااء آآيه 33 دداارردد. ددرر ااين ددوو آآيه شريفه به ططورر 
مطلق اازز کشتن اانسانن نهھھي کرددهه٬، فرقي نداارردد که آآنن اانسانن دداارراايي چه 
وويژگي وو خصوصيیاتت باشد وو هھھھمه اانساننهھھھا رراا شامل ميیشودد. اازز ااين که 
کشتن آآنانن رراا ددرر رردديف شرکک به خداا قراارر ددااددهه معلومم ميیشودد قابل بخشش 
-نيیست. قاتل هھھھم با هھھھر قصد وو غرضي خونن اانسانن رراا بريزدد شامل آآيه ميی
ً مُّتَعَمِّدااً  َ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنا شودد. وو هھھھم چنانن خدااووند (جج) می فف0ررماید:  "وو
ُ عَذَااباً  َّ لَه َ أأَعَد ُ وو َ لَعَنَه ِ وو ُ عَلَيیْه َ غَضِب االلَّه ً فِيیهھھَا وو ُ خَلِداا ُ جهھَھَنَّم فَجَزَااؤؤُهه
" (10)؛ ترجمه"وو هھھھر كسى فردد با اايمانى رراا اازز ررووىى عمد به قتل  عَظِيیماً
برساند مجاززااتت ااوو ددووززخخ ااست كه جاوودداانه ددرر آآنن مى ماند وو خدااووند بر ااوو 
غضب مى كند وو اازز ررحمتش ااوو رراا ددوورر مى ساززدد وو عذاابب عظيیمى برااىى ااوو 

آآماددهه ساخته ااست."
گناهه کشتن اانسانن به قدرريي بزررگگ ااست که خدااووند ددرر جهھھنم مکاني به نامم 
سعيیر رراا براايي ااوو ااختصاصص ددااددهه پيیامبر(صص) ميیفرمايد: "اانن في جهھھنم وواادديا 
يقالل لَه سعيیراا ااذذاا فتح ذذلک االواادديي ضجت االنيیراانن منه ااَعدهه هللا تعالي 
للقاتليین" (11) ترجمه "ددرر جهھھنم وواادديي ااست به نامم سعيیر ززماني که آآنن 
وواادديي بازز ميیشودد آآتش اازز آآنن ززبانه ميیکشد خدااووند ااوو رراا براايي قاتليین آآماددهه 

کرددههااست."
حضرتت علي به مالک ااشتر ميیفرمايد: "اازز خونريزيي بپرهھھھيیز وو اازز خونن ناحق 
پروواا کن٬، که هھھھيیچ چيیز هھھھمانند خونن ناحق کيیفر االهھھي رراا نزدديک وو مجاززااتت رراا 
بزررگگ نميیکند وو نابودديي نعمتهھھا رراا سرعت نميیبخشد وو ززوواالل حکومت رراا نزدديک 
نميیگرددااند وو ررووزز قيیامت خداايي سبحانن قبل اازز ررسيیدگي ااعمالل بندگانن٬، 

نسبت به خوننهھھھايي ناحق رريخته شدهه ددااوورريي خوااهھھھد کردد(12)
4-   تروورر: تروورر ددرر لغت عباررتت ااست اازز: اانجامم کارريي به صوررتت پنهھھانن که با 
ترسس هھھھمرااهه ااست٬، تروورريست به کسي ميیگويد که عامل آآنن کارر وو باعث 
اايجادد ترسس باشد.وو ددرر ااصطالحح عباررتت ااست اازز قتل وو خونريزيي ااعمالل 
ووحشيیانه٬، اايجادد ترسس٬، ااستفاددهه نامشرووعع اازز قدررتت براايي ررسيیدنن به ااهھھھداافف 
نامشرووعع وو سلطه ططلبي. ااين عمل اازز هھھھر کسي صاددرر شودد به آآنن تروورر گفته 
ميیشودد٬، چه ااشخاصص ااين کارر رراا براايي ررسيیدنن ااهھھھداافف نامشرووعع خودد به کارر 
-بگيیردد وو چه ددوولت هھھھا براايي سلطه جويي وو برتريي ططلبي خونن اانسانهھھايي بيی

گناهه رراا بريزدد تروورر گفته ميیشودد وو به عنواانن تروورريسم ااست.
اازز نظر ااسالمم ااعمالل تروورريستي چه اازز ططرفف ااشخاصص وو چه اازز ططرفف ددوولتهھھھا 
که باعث کشتن اافراادد بيیگناهه اازز قبيیل ززنانن٬، کوددکانن وو پيیرمردداانن ميیگردددد 



مصدااقق قتل نفس وواازز بيین برددنن نشئه اانساني وو يک کارر حراامم ااست وو آآيه 
شريفه "ووَ ال تَقْتُلُواا االنَّفْس االَّتى حَرَّممَ االلَّهُ " (13) آآنن رراا شامل ميشودد.

گذشته اازز ااين که تروورر٬، باعث قتل نفس ااست که حرمتش بيیانن شد٬، خدعه 
وو نيیرنگ ااست٬، اازز نظر ااسالمم خدعه وو نيیرنگ يک عمل شيیطاني ااست به 
هھھھيیچ عنواانن ااستفاددهه اازز آآنن ررووشش رراا حتا ددرر جنگ نيیز ااجاززهه ندااددههااست. ددرر 
حديثي ررسولل خداا(صص) ميیفرمايد: "ااِاليمانن قَيید االفتک" (14)  ترجمه: "اايمانن 

نيیرنگ رراا به بند کشيیدهه."
5-   اانتحارر: اانتحارر ددرر لغت عباررتت ااست اازز بخع يعني کشتن وو هھھھالکک کرددنن با 
شدتت وو قساووتت تمامم. کسي که ددست به اانتحارر ميیزند نهھھايت شدتت وو 
قساووتت رراا به خرجج ميددهھھھد. اابر رراا٬، هھھھم ززماني که بارراانن شديد ميیبارردد اانتحارر 
ميگويند: کلمه اانتحارر اازز ماددهه نحر به معنايي گرفتن جانن با سرعت تمامم 
ااست. ددرر شتر هھھھم نحر به کارر ررفته براايي ااين ااست که ررگگ گرددنن ااوو رراا با کارردد 

با سرعت تمامم ميیبردد.
 

مجموعهھ حقوقق ززنن – قسمت چهھاررددهھھھم
 

حق  سيیاسی ززنن
 

پنجم: حقوقق سيیاسی ززنن
ززنن حق دداارردد که ددرر اامورر سيیاسی کشورر فعاالنه سهھھم گرفته وو شانه با 
شانه مردداانن سرنوشت سيیاسی مرددمم شانن رراا ررقم ززند. حق سيیاسی ززنانن 
ددرر منابع قابل ااستنادد به ررسميیت شناخته شدهه وو هھھھيیچ کس حق نفی ااین 

حقوقق ززنن رراا نداارردد.
تعریف حقوقق سيیاسی ززنن:

قبل اازز ااینکه به تعریف حقوقق سيیاسی ززنانن بی پرددااززیم٬، مختصر اازز «حقوقق 
سيیاسی» بيیانن می کنيیم.

حقوقق سيیاسی دداامنه گسترددهه وو تاحدیی نامعيینی رراا ددرر برمی گيیردد به گونه 
یی که مرززبندیی ددقيیق بيین آآنن وو حقوقق ااجتماعی ددشواارر ااست. با ووجودد 
دداامنه گسترددهه حقوقق سيیاسی که برررسی تمامم مصاددیق آآنن رراا ددشواارر می 
ساززدد٬، ددوو شاخص بسيیارر ااساسی رراا براایی برررسی ميیزاانن حضورر سيیاسی 
اافراادد به وویژهه ززنانن می تواانن ددرر نظر گرفت: نخست٬، حقوقق اانتخاباتی وو ددوومم 
حضورر ددرر مدیریت سيیاسی جامعه (ااددااررهه کشورر ). بدیهھھی ااست که ددرر 
هھھھریک اازز آآنهھھا به خوبی می تواانن تاثيیر جنسيیت رراا به تصویر کشيید وو سهھھم 
ززنانن ززاا ددررمقایسه با مردداانن٬، خوااهه ددرر ميیزاانن مشاررکت آآنانن ددرر تعيیيین سيیاست 

مداارراانن وو خوااهه ددررتناسب پست هھھھایی سيیاسی جامعه تعيیيین نمودد.
اازز حقوقق سيیاسی تعارریف مختلفی اارراائه شدهه ااست ااما به نظر می ررسد 
جامع ترین تعریف تعریفی ااست که می گوید: " حقوقق سيیاسی آآنن ااست 



که فردد بتوااند ددرر ززندگی سيیاسی وو ااجتماعی کشورر خودد اازز ررااهه اانتخابب 
ززمامداارراانن وو مقاماتت سيیاسی٬، شرکت جوید وویا به تصدیی مشاغل سيیاسی 
وو ااجتماعی کشورر خودد نائل شودد وو یا ددرر مجامع٬، آآززاادداانه عقاید وو اافکارر خودد رراا 

اابراازز نماید".
مبنی حقوقق سيیاسی ززنن:

االف) آآیت: ددرر ااسالمم٬، محدووددیتی براایی حقوقق سيیاسی  ززنانن ووجودد نداارردد. 
آآیاتت قرآآنن وو گزااررشاتت تارریخی گوااهه ااین اامرند که پيیامبر ااسالمم وو خلفایی 
ررااشدین٬، اازز ززنانن نيیز بيیعت میگرفتند. چنانکه ددررآآیه ١۱٢۲ سوررهه ممتحنه قرآآنن 
ميیخواانيیم : " يَأَيهھھَا االنَّبىُّ إإذِذَاا جَاءَكك االْمُؤْمِنَت يُبَايِعْنَك عَلى أأَنن ال يُشرِكْنَ بِاللَّهِ 
شيیْئاً ووَ ال يَسرِقْنَ ووَ ال يَزْنِيینَ ووَ ال يَقْتُلْنَ أأَووْلَدهھھَھُنَّ ووَ ال يَأْتِيینَ بِبهھُھْتَنٍ يَفْترِينَهُ بَيینَ 
َّ ووَ ااستَغْفِرْ لهھھَُنَّ االلَّهَ إإِننَّ  َّ ووَ ال يَعْصِيینَك فى مَعْرُووففٍ فَبَايِعهھْھُن َّ ووَ أأرَرْجُلهھِھِن أأَيْدِيهھھِن
االلَّهَ غَفُوررٌ ررَّحِيیمٌ "؛ ترجمه: "اایی پيیامبر٬، ااگر ززنانن مؤمن نزدد تو آآمدند تا بيیعت 
کنند٬، بدین شرطط که هھھھيیچ کس رراا با خداا شریک نکنند وو ددززددیی نکنند وو ززنا 
نکنند وو فرززنداانن خودد رراا نکشند وو فرززندیی رراا که اازز آآنن شوهھھھرشانن نيیست به 
ددررووغغ به ااوو نسبت ندهھھھند وو ددرر کاررهھھھایی نيیک نافرمانی تو نکنند٬، با آآنهھھا بيیعت 

کن وو براایشانن اازز خداا آآمرززشش بخوااهه٬، که خداا آآمرززندهه وو مهھھربانن ااست".
بب) حدیث:  ددرر ررووآآیاتت اامدهه ااست که پيیامبر پس اازز فتح مکه براایی مرااسم 
بيیعت ططشت آآبی حاضر کند وو حضرتت ددست خویش رراا بر ددرروونن آآبب ميیزدد وو 
ززنانن نيیز که براایی بيیعت می آآمدند ددست خودد رراا ددررددرروونن تشت ميینهھھاددند وو 
ميیرفتند. ددرر کنزاالعمالل (١۱/١۱٠۰١۱)گزااررشی اازز تقی هھھھندیی اامدهه ااست که 
پيیغمبر با مردداانن نيیز مبتنی بر شرووطط مذکورر ددرر آآیه ١۱٢۲ سوررهه ممتحنه بيیعت 

کرددهه ااست.
جج) قانونن:  حاکميیت ملی ددرر اافغانستانن اازز آآنن مرددمم ااست که می تواانند به 
صوررتت مستقيیم وو یا به صوررتت غيیر مستقيیم توسط نمایندگانن خودد آآنن رراا 
ااِعمالل نمایند وو مرددمم اافغانستانن هھھھم عباررتت اازز تمامم اافرااددیی ااست که تابعيیت 
اافغانستانن رراا دداارراا باشند)1) بنابرااین٬، ددرر اافغانستانن ززنن وو مردد می توااند که ددرر 
تعيین سرنوشت سيیاسی کشورر خودد سهھھيیم باشد وو حاکميیت ملی رراا که 
مطابق به قانونن ااساسی اازز آآنن خودد شانن می باشد٬، با ااشترااکک ددرر اانتخاباتت 
وو یا نظرخوااهھھھی٬،  به صوررتت مستقيیم وو یا توسط نمایندگانن شانن ددرر شورریی 

هھھھا وو جرگه هھھھا٬، به صوررتت غيیر مستقيیم تمثيیل کنند.
هھھھمچنانن مطابق به ماددۀ سی وو سومم قانونن ااساسی تمامم ااتباعع اافغانستانن 
دداارراایی حق اانتخابب کرددنن وو اانتخابب شدنن می باشد. به ااین معنا که هھھھر مردد وو 
ززنن اافغانن که مطابق به قانونن دداارراایی شراایط  الززمه باشد ٬، می توااند که خودد 
رراا براایی پست هھھھایی اانتخابی کاندید نماید وو یا براایی نامزدد ااین پست هھھھا ررأأیی 
ددهھھھد. وو اازز جانب ددیگر٬، ددرر اافغانستانن مقامم رریاست جمهھھورریی٬، کرسی هھھھایی 
وولسی جرگه وو شورریی هھھھایی ووالیتی٬، وولسواالی وو محلی  اانتخابی بوددهه که 
تمامم ااتباعع اافغانستانن ددرر حدوودد ااحکامم قانونن دداارراایی حقوقق مساوویی براایی ااحراازز 

ااین پست هھھھا می باشند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A3%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA


دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: براایی ددررکک ددررست حقوقق سيیاسی ززنانن 
ددرر ااسنادد بيین االمللی٬، ااووالً ااین حقوقق رراا ددرر ااسنادد که جنبه عمومی ددااررند وو 
ً ددرر ااسنادد خاصص  مردد وو ززنن رراا پوشش می ددهھھھند برررسی می کنيیم وو بعداا

حقوقق ززنانن خوااهھھھيیم ددید.
1.   حقوقق سيیاسی ززنانن ددرر ااسنادد بيین االمللی عامم: شاید بتواانن گفت 
که ددرر بيیشتر ااسنادد حقوقق بشر به نوعی اازز اانوااعع به ززنانن توجه شدهه ااست٬، 
ززیراا ددرر بيیشتر ااعالميیه هھھھا٬، ميیثاقق هھھھا٬، وو کنواانسيیونن هھھھا ناظظر برحقوقق بشر٬، 
به ااین نکته تأکيید شدهه که تمامم اانسانهھھا حق ددااررند بدوونن هھھھيیچگونه تمایزیی اازز 
حيیث جنس٬، نژاادد٬، ررنگ٬، مذهھھھب٬، ووغيیرهه اازز آآززااددیهھھا ووحقوقق پيیشبيینی شدهه ددرر 
ااسنادد مزبورربرخورردداارر گرددند. با ووجودد ااین ددرر برخی اازز ااین ااسنادد٬، عالووهه برااین 

اازز ااشترااکک کلی ززنانن به شکل باررزز وومشخص حمایت شدهه ااست.
ددررااعالميیه جهھھانی حقوقق بشر مصوبب سالل ٬1948، مجمع عمومی ملل 
متحد ضمن ااشاررهه به ااین نکته که"مرددمم ملل متحد٬، اایمانن خودد رراا به حقوقق 
ااساسی بشر وو کراامت وو ااررززشش فردد اانسانی وو تساوویی حقوقق مردد وو ززنن 
مجددداا ً ددرر منشورر٬، ااعالمم کرددهه وو تصميیم ررااسخ گرفته ااند. مقررر گرددیدهه ااست 
ً اازز نژاادد٬، ررنگ٬، جنس٬، ززنانن ٬،  که هھھھر کس بدوونن هھھھيیچ گونه تمایز٬، مخصوصا 
مذهھھھب٬، عقيیدهه سيیاسی یا هھھھر عقيیدهه ددیگر وو هھھھمچنيین مليیت٬، ووضع 
ااجتماعی٬، ثرووتت٬، ووالددتت٬، یا هھھھر موقعيیت ددیگر٬، اازز تمامم حقوقق وو آآززااددیی هھھھایی 
ذذکر شدهه ددرر ااعالميیه بهھھرهه مند گرددند. ددرر ااین مورردد ددوو ميیثاقق بيین االمللی 
مرتبط به ااین ااعالميیه٬، یعنی ميیثاقق بيین االمللی حقوقق مدنی وو سيیاسی وو 
ميیثاقق بيین االمللی حقوقق ااقتصاددیی٬، ااجتماعی وو فرهھھھنگی نسبت به ززنانن با 

صرااحت بيیشتر یی پرددااخته ااست.
ددررميیثاقق بيین االمللی حقوقق مدنی٬، سيیاسی٬، عالووهه بر ااشاررهه برعدمم تبعيیض 
بر ااساسس جنسيیت ددوولت هھھھایی عضومتعهھھد شدهه ااند که تساوویی حقوقق ززنانن 
وومردداانن رراا ددرر ااستفاددهه اازز کليیه حقوقق ااقتصاددیی٬، ااجتماعی٬، فرهھھھنگی پيیش 

بيینی شدهه ددرر ميیثاقق تأميین کنند.
ددررميیثاقق بيین لمللی حقوقق ااقتصاددیی٬، ااجتماعی وو فرهھھھنگی نيیز به تعهھھد 
کشورر هھھھا مبنی بر تساوویی حقوقق ززنانن وو مردداانن ددرر ااستفاددهه اازز حقوقق پيیش 
بيینی شدهه ددرر ميیثاقق توجه شدهه ااست. ددرر ماددهه 3 چنيین تذکر به عمل آآمدهه 
ااست: " ددوولت هھھھایی ططرفف ااین ميیثاقق متعهھھد می شوند که تساوویی حقوقق 
ززنانن وو مردداانن رراا ددرر ااستفاددهه اازز کليیه حقوقق ااجتماعی٬، ااقتصاددیی وو فرهھھھنگی 

پيیش بيینی شدهه ددرر ااین ميیثاقق تأميین کنند."
یکی اازز ااسنادد مهھھم که می توااند آآنن رراا ددرر ززمرهه ااسنادد قابل ااهھھھميیت به شمارر 
آآوورردد٬، ااعالميیه کنفراانس بيین االمللی حقوقق بشر ااست که ددرر سالل 1968 ددرر 
تهھھراانن تشکيیل شد. ددرر ااین سالل٬، ااجالسيیه براایی برررسی پيیشرفت هھھھایی 
حاصل شدهه ددررمدتت بيیست سالل پس اازز تارریخ تصویب ااعالميیه جهھھانی 
حقوقق بشر ددرر تهھھراانن برگزاارر گرددید وو ددرر آآنن ااعالميیه اایی به تصویب ررسيید. ددرر 
ااعالميیه مذکورر ضمن تأکيید بر لزوومم پایی بندیی ااعضایی جامعه بيین االمللی به 



تعهھھدااتت شانن ددرر ززميینه بسط وو تشویق ااحتراامم به حقوقق وو آآززااددیهھھایی ااساسی 
عمومم اافراادد بشر٬، بدوونن توجه به ووجودد اامتيیازز اازز هھھھر نوعع٬، اازز جمله: نژاادد٬، ررنگ٬، 
جنس٬، ززبانن٬، مذهھھھب٬، عقاید سيیاسی٬، وو غيیرهه به ططورر مشخص به مسأله 
ززنانن وو تبعيیضاتت جنسی عليیه آآنانن پرددااخته ااست. ددرریکی اازز مواادد آآنن می 
گوید: " تبعيیضی که ززنانن هھھھمچنانن ددررمناططق مختلف جهھھانن قربانی آآنن ااند٬، 
باید اازز بيین بروودد. منزلت ماددوونن براایی ززنانن قائل شدنن مغایر منشورر ملل متحد 
وو نيیز موااززین ااعالميیه جهھھانی حقوقق بشر ااست وو ااعمالل کامل مفادد ااعالميیه 
ررااجع به محو کليیه ااشکالل تبعيیض عليیه ززنانن اازز االزااماتت حتمی پيیشرفت 

اانسانن ااست."
ددررااعالميیه ااسالمی حقوقق بشرمصوبب سالل 1362 هھھھجریی شمسی ااجالسس 
ووززررااء ااموررخاررجه ساززمانن کنفراانس ااسالمی ددرر قاهھھھرهه٬، نيیز ددرر جایگاهه سند 
ااسالمی حقوقق بشر به ززنانن توجه شدهه ااست. ماددهه یک آآنن می گوید: " 
بشر به ططورر کلی یک خانوااددهه می باشد که بندگی خدااووند وو فرززندیی آآددمم٬، 
آآنانن رراا گردد آآووررددهه ووهھھھمه مرددمم ددرر ااصل شراافت اانسانی وو تکليیف وومسئوليیت 
بدوونن هھھھرگونه تبعيیض براابر ااند٬، بدوونن هھھھيیچ گونه تبعيیضی اازز لحاظظ نژاادد یا ررنگ 
یا ززبانن یاجنس یا ااعتقادد ددینی یا وواابستگی سيیاسی یا ووضع ااجتماعی 

وو ........... براابرند."
ماددهه ششم هھھھميین ااعالميیه نيیز آآمدهه ااست:"ددرر حيیثيیت اانسانی٬، ززنن با مردد 
براابر ااست وو به هھھھمانن ااندااززهه که ززنن ووظظایفی٬، دداارردد اازز حقوقق نيیز 
برخوررددااررااست وو دداارراایی شخصيیت مدنی وو ذذمه مالی مستقل ووحق حفظ نامم 

وونسب خویش رراا دداارردد".
2.   حقوقق سيیاسی ززنن ددرر ااسنادد خاصص: نخستيین سند حقوقی بيین 
االمللی که براایی ززنانن به تصویب ررسيید مقاووله نامه بيین االملی 18 می 1904 
ميیالددیی ددرر باررهه تأميین حمایت مؤثر عيیله معامالتت جنایت کارراانه موسومم به 
خرید وو فرووشش سفيید پوستانن٬، می باشد که ددرر پارریس به اامضایی برخی اازز 
کشورر هھھھا ررسيید. ااین مقاووله نامه که براایی مقابله با قاچاقق ززنانن تدووین شدهه 

بودد٬، براایی خفظ حقوقق ززنانن گامم مهھھمی به حسابب می آآمد.
موضوعع ااشاررهه شدهه ددرر ااین مقاووله نامه ددرر سالهھھایی ٬1910، ٬1921، 1933 ددرر 
ددیگر ااسنادد بيین االمللی ددنبالل گرددید تا ااین که ووقوعع جنگ جهھھانی ددوومم وو 
برخی تحوالتت ددیگر باعث گرددید که ددرر سالل ٬1949، ساززمانن ملل برضد 
سرکوبب٬، قاچاقق ااشخاصص وو بهھھرهه کشی اازز ددیگراانن به شکل ررووسپی گریی 

ااقداامم نماید.
تالشهھھا ددرر هھھھميین جا خاتمه نيیافت. ددرر سالل 1945 کميیسيیونی به نامم 
کـــــــــــــميیســـــــــيیونن مقــــــــــــــــامم ززنن ددرر ساززمانن ملل متحد اایجادد 
گرددید. وو ظظيیفه ااین کميیسيیونن ددرر جایگاهه کميیسيیونن کارر کردد شورراایی ااقتصاددیی 
وو ااجتماعی٬، ططرحح توصيیه هھھھا ووتهھھيیه گزااررشش هھھھایی ددرر باررهه ااررتقایی حقوقق ززنانن 
ددرر ززميینه هھھھایی سيیاسی٬، ااقتصاددیی٬، مدنی٬، ااجتماعی٬، وو آآموززشش وو تحویل 

آآنهھھا به شوررااهھھھا بودد.



ددرر مورردد حقوقق سيیاسی ززنانن وو مشاررکت آآنهھھا ددررمسایل سيیاسی باید بگویم 
که ددرر تمامم ااعالميیه هھھھایی جهھھانی حقوقق بشر٬، کنواانسيیونهھھایی خاصتا ً 
کنواانسيیونن ررفع هھھھر نوعع تبعيیض عليیه ززنن وو هھھھمچنيین ااعالميیه ااسالمی حقوقق 

بشر به صرااحت تذکر به عمل آآمدهه ااست.
ددرر بند بب ماددهه 23 ااعالميیه ااسالمی حقوقق بشر چنيین می خواانيیم: " هھھھر 
اانسانی حق دداارردد ددرر ااددااررهه اامورر عمومی کشورر خودد به ططورر مستقيیم یا غيیر 
مستقيیم شرکت نمایند وو هھھھمچنيین ااوو می توااند پست هھھھایی عمومی رراا 

برططبق ااحکامم شریعت متصدیی شودد."
ددررکنواانسيیونن ررفع تبعيیض عليیه ززنن نيیز تذکر به عمل آآمدهه ااست٬، که تبعيیض 
عيیله ززنن با شأنن وو مقامم اافراادد بشر ووهھھھمچنيین ررفاهه خانوااددهه وو جامعه ناساززگارر 
بوددهه ااگر اازز شرکت ززنانن به ططورر مساوویی با مردداانن ددرر حيیاتت سيیاسی٬، 
ااجتماعی٬، ااقتصاددیی وو فرهھھھنگی کشورر هھھھا جلوگيیریی صوررتت بگيیردد ااین عمل 
مانع بزررگی براایی شکفته شدنن ااستعداادد هھھھایی ززنانن ددررخدمت به کشوررهھھھایی 
خودد وو هھھھمچنيین بشریت به شمارر می رروودد. با قبولل ااین اامر که توسعه وو 
پيیشرفت کامل یک کشورر ووهھھھمچنيین ررفاهه وو صلح جهھھانی بستگی به شرکت 
کامل ززنانن وومردداانن ددرر کليیه شئونن ززندگی دداارردد وو ضمن توجه به ااین اامر که 
ااصل تساوویی ززنن وومردد ددرر قانونن ووعرفف٬، الززمم وو ضروورریی ااست٬، بدین جهھھت 
کنواانسيیونن ررفع تبعيیض عليیه ززنانن ااعالمم ميینماید که ددوولل عضو تمامم اانوااعع « 

تبعيیضاتت عليیه ززنانن رراا به هھھھر شکلی محکومم» می کند.
بدین ترتيیب٬، مطابق ااین کنواانسيیونن٬، هھھھر نوعع تبعيیضی که متکی به جنسيیت 
باشد وو بالنتيیجة مانع برقراارریی حقوقق مساوویی براایی مردداانن وو ززنانن گردددد وویا 
ااین نساوویی رراا محدوودد نماید اامریی ااست غيیر عاددالنه وو تجاووززیی ااست که به 

حریم٬، شأنن وو مقامم اانسانيیت وواارردد می شودد.
متفرقه( اانوااعع حقوقق سيیاسی):

حقوقق سيیاسی اانوااعی دداارردد که عباررتت ااست: اازز حق ررأأیی٬، حق مشاررکت 
ددرر مدیریت سيیاسی کشورر ( ااددااررهه کشورر)٬، آآززااددیی بيیانن٬، حق تأسيیس وو 

شرکت ددرر ااحزاابب سيیاسی. ااین حقوقق رراا به ااختصارر توضيیح می ددهھھھيیم:
1-   ررأأیی ددااددنن وو ررأأیی گرفتن: ررأأیی ددااددنن عباررتت ااست اازز ااعمالل تشریفاتت 
حقوقی که به ووسيیله آآنن شهھھروونداانن با ررعایت شراایط خاصص٬، نمایندگانن مورردد 
نظر خودد رراا اانتخابب می نمایند. ددررووااقع ررأأیی ددهھھھندگانن با گماشتن اافراادد 
مطلوبب خودد ددرر ااددااررهه اامورر سيیاسی جامعه ااشترااکک می ووررززند. بنابرااین٬، ررأأیی 
هھھھم یک عمل حقوقی ااست وو هھھھم یک عمل سيیاسی خاصی که تشریفاتی 
رراا اایجابب می نماید. وو ااین حق هھھھم ددرر ماددۀ سی وو سومم  قانونن ااساسی 
اافغانستانن با بيیانن ااینکه : " ااتباعع اافغانستانن حق اانتخابب شدنن وو اانتخابب 
کرددنن رراا دداارراا می باشند." براایی مرددمم اافغانستانن به ررسميیت شناخته شدهه 

ااست.
ددررااینجا ااین نکته رراا باید ااضافه کردد که ااگر چه ررأأیی به ططورر کلی وو ددرر مرحله 
تصميیم گيیریی ااززسویی هھھھمه مورردد پذیرشش ووااقع شد ااما متأسفانه سالل هھھھایی 



متماددیی ااین حق ددرر اانحصارر مردداانن قراارر ددااشت وو ززنانن کمتر تواانستند اازز 
مزاایایی آآنن برخورر دداارر شوند. ااین اامر ناشی اازز بيینشی بودد که ززنانن رراا حق 
مشاررکت ددرر اامورر سيیاسی نمی ددااددندوو ميیانن نقش ززنن وو مردد تفاووتت قایل 
بوددند وو ززنن رراا پست تر اازز مردد فکر می کرددند. وو ترجيیح می ددااددند که ووظظيیفه 

آآنن مربوطط به ااجرآآتت اامورر منزلل وو تربيیت ااووالدد باشد.
2-   مشاررکت ددررمدیریت سيیاسی: مدیریت سيیاسی جامعه٬، عرصه 
گسترددهه رراا شامل می شودد. چنانن که شاید نتواانن محدووددهه کامال ً مشخصی 
رراا براایی آآنن تعيیيین کردد. پست هھھھایی مهھھم سيیاسی هھھھمانند رریاست جمهھھورریی٬، 
صدررااررتت ااعظمی٬، ووززااررتت٬، نمایندگی ددرر پاررلمانن٬، وو کارر ددرر ااددااررااتت ددوولتی ددرر 
شمارر مهھھم ترین ررميینه هھھھایی مدیریت سيیاسی جامعه محسوبب می شوند. 
مشاررکت سيیاسی یکی اازز حقوقق عمومی تمامم اافراادد ااست که ددرر ميیثاقهھھا وو 
ااعالميیه هھھھا جهھھانی برآآنن تأکيید شدهه ااست. چنانچه ددرر بند 2 ماددهه 21 ااعالميیه 
جهھھانی حقوقق بشر چنيین تذکربه عمل آآمدهه ااست: "هھھھر کس حق دداارردد که با 

تساوویی شراایط به مشاغل عمومی کشورر خودد نایل آآید."
ددرر ااعالميیه ااسالمی حقوقق بشر نيیز هھھھميین معنا آآمدهه ااست منتهھھابا ااین قيید 
مطابقت با ااحکامم شریعت ااسالمی. ددرر ماددهه 23 ااین ااعالميیه آآمدهه ااست که 
"هھھھر اانسانی حق دداارردد ددرر ااددااررهه اامورر عمومی کشورر خودد به ططورر مستقيیم یا 
غيیر مستفيیم شرکت نماید. هھھھمچنيین ااوو می توااند پستهھھایی عمومی رراا 
برططبق ااحکامم شریعت متصدیی شودد." االبته ددرر ااین ااعالميیه تصدیی رراا به 
مطابقت با شریعت ااسالمی قيید ززددهه وو ظظاهھھھراا ً ناظظر به فتواایی بعضی اازز فقهھھا 
ااست که بعضی اازز پست هھھھا مثل پست فضاووتت وو اامثالل آآنن رراا بنابه ددالیلی 
مخصوصص مردداانن می دداانند وو براایی عمومم مرددمم که ززنانن ددرر آآنن شامل باشد 

ااین حق رراا قایل نيیست.
مشاررکت ززنانن ددرر مدیریت سيیاسی ددرر قواانيین اافغانستانن نيیز به ررسميیت 
ً قواانيین ااساسی  شناخته شدهه ااست. مطابق به قواانيین نافذهه کشورر ااخصا
وو  اانتخاباتت٬، حد ااقل یک بر چهھھاررمم حصۀ  نمایندگامم مرددمم ددرر وولسی جرگه 
بایند که اازز ططبقۀ ااناقق بششاند وو هھھھم چنانن ررئيیس جمهھھورر مؤظظف ااست که اازز 
ميیانن ثلث ااعضایی اانتصابی مشراانو جرگه٬،  نصف آآنن رراا اازز ميیانن ططبقه ززنانن 

اانتصابب نماید.
بر عالووۀ مواارردد فوقق٬، ددرر تشکيیالتت حکومت اافغانستانن ووززاارریت بنامم ووززااررتت اامورر 
ً ددرر ررأأسس ااین  ززنانن موجودد ااست که مسؤلل ووااررسی اامورر ززنانن بوددهه وو عموما
ووززااررتت شخصی اازز ططبقه ااناثث منصوبب می گردددد. وو ددرر کنارر آآنن٬، مسؤلل بعضی 

اازز سایر ااددااررااتت مستقل نيیز ززنن می باشند.
3-   آآززااددیی بيیانن: آآززااددیی بيیانن نوعی اازز حقوقق سيیاسی ااست که ااتباعع یک 
کشورر ااززآآنن مستفيید باشند. ااعالميیه جهھھانی حقوقق بشر ددرر مورردد آآززااددیی بيیانن 
ااهھھھميیت وویژهه قایل شدهه وو آآنن رراا به صوررتت خاصص مورردد توجه قراارر ددااددهه ااست. 
ااین ااعالميیه ددرر ااین مورردد می گوید: " هھھھر کس حق آآززااددیی عقيیدهه ووبيیانن دداارردد وو 
حق مذبورر شامل آآنن ااست که اازز ددااشتن عقاید خوددبيیم وو ااضطراابی ندااشته 



باشد وو ددررکسب ااططالعاتت وو اافکارر وو ددرر ااخذ وو اانتشارر آآنن با تمامم ووسایل 
ممکن وو بدوونن مالحظاتت مرززیی٬، آآززاادد باشد."

هھھھمچنيین ددرر ماددهه ددیگر٬، هھھھميین حق رراا یکباررددرر مورردد بيیانن وو ااظظهھھارر عقيیدهه می 
گوید: " هھھھر کس حق دداارردد که اازز آآززااددیی فکر وو ووجداانن وومذهھھھب بهھھرهه مند شودد. 
ااین حق متضمن تغيیيیر مذهھھھب یا عقيیدهه وو هھھھمچنيین مضمن آآززااددیی ااظظهھھارر 

عقيیدهه وو اایمانن می باشد"
بعد اازز آآغازز فصل نوین٬، ززميینه تحقق حق آآززااددیی بيیانن براایی مرددمم اافغانستانن 
بيیشتر تر مساعد شدهه ااست٬، وو شاهھھھد صدهھھھا ررسانه شامل تلویزوونهھھا٬، 
ررااددیوهھھھا٬، ااخباررفف مجالتت وو ووبسایت وو ووبالگهھھا که ددرر عرصه هھھھایی مختلف 
سيیاسی٬، حقوقی٬، ااجتماعی٬، فرهھھھنگی وو ... فعاليیت می نمایند٬، هھھھستيیم. 
ددرر ميیانن آآنهھھا می تواانن چندین نشریه رراا که مختص ددرر عرصه اامورر ززنانن 
فعاليیت می کنند٬، می تواانن سرااغغ کردد. وو مطابق به ماددۀ سی وو چهھھاررمم 
قانونن ااساسی : " آآززااددیی بيیانن اازز تعرضض مصؤنن ااست. هھھھر اافغانن حق دداارردد فکر 
خودد رراا به ووسيیلۀ گفتارر٬، نوشدهه٬، تصویر وو ووسایل ددیگر٬، باررعایت ااحکامم مندررجج 

ااین قانونن ااساسی ااظظهھھارر نماید. ...".
4-   شرکت ددرر ااحزاابب سيیاسی: حق مشاررکت ددرر ااحزاابب سيیاسی نيیز اازز 
حقوقی ااست که اابتداا ددرر ااعالميیه جهھھانی حقوقق بشر ذذکر شد وو سپس ددرر 
سایر ااعالميیه هھھھا وو کنواانسيیونن هھھھا بر آآنن تأکيید گرددید. ددرر ااعالميیه جهھھانی 
حقوقق بشر ددرر ااین مورردد آآمدهه ااست "هھھھرکس حق دداارردد آآززاادداانه مجامع وو 
جمعيیتهھھایی مسالمت آآميیز نشکيیل ددهھھھد." وولی هھھھيیچ کس رراا نمی تواانن مجبورر 

به شرکت ددرر ااجتماعی کردد."
ززنا هھھھم مانند مردداانن حق ددااررند به منظورر تأميین مقاصد ماددیی وو یا معنویی٬، 
مطابق به ااحکامم قانونن٬، جمعيیت هھھھا تأسيیس نمایند. وو حق ددااررند که مطابق 

به قانونن٬، ااحزاابب سيیاسی تشکيیل ددهھھھند. وولی مشرووطط به شرووطط ذذیل:
االف) مراامنامه وو ااسانامۀ حزبب٬، مناقظ ااحکامم ددین مقدسس ااسالمم وو نصوصص وو 

ااررززشهھھایی مندررجج ااین قانونن ااساسی نباشد؛
بب)    تشکيیالتت وو منابع مالی حزبب علنی باشد؛

جج)      ااهھھھداافف وو تشکيیالتت نظامی وو شبه نظامی ندااشته باشند؛
دد)       وواابسته به حزبب سيیاسی وو یا ددیگر منابع خاررجی نباشد؛

تأسيیس وو فعاليیت حزبب بر مبنایی قوميیت٬، سمت٬، ززبانن وو مذهھھھب فقهھھز جواازز 
نداارردد. وو جمعيیت وو حزبی که مطابق به ااحکامم قانونن تشکيیل می شودد٬، بدوونن 

موجباتت قانونی وو حکم محکمۀ با صالحيیت منحل شدهه نمی توااند.(2)
 

 
مجموعهھ حقوقق ززنن – قسمت پانزددهھھھم

 



 
حق  حسن معاشرتت ززنن

 
 

ششم: حق حسن معاشرتت ززنن
برخورردد نيیکو با ززنن یکی اازز ووجایب سایرین می باشد. ززنن نيیز مستحق ااست 
که باید اازز حسن معاشرتت ددیگراانن فيیض ببردد٬، وو با برخورردد شریف سایرین 

ااستقبالل گردددد.
تعریف حق حسن معاشرتت ززنن:

گفته شدهه که حسن معاشرتت ٬، به معنایی ررفتارر وو ااعمالی ااست که خدااووند 
بداانن اامر نموددهه ااست. وو نيیز مراادد اازز معاشرتت به معرووفف٬، اادداا نموددنن حقوقق 

ززنن٬، چونن قسم٬، نفقه وو ددااشتن ررفتارر وو گفتارریی مناسب با ااووست .
یکی اازز حقوقق مسلم ززنن عباررتت اازز حسن معاشرتت  با ززنن می باشد. یعنی 
به ززنن به عنواانن یک اانسانن ددیدهه شدهه وو مانند مردداانن برخورردد گردددد وو ددرر 
ااجتماعع اازز جایگاهه که ددرر شأنن ززنن ااست مستحق گردددد. االبته ااین حق بيیشتر 
ددرر خانوااددهه هھھھا قابل مکث ااست وو ررعایت ااین حق هھھھم بيیشترتر متوجه 
شوهھھھراانن ززنانن می باشد٬، بخاططریکه ززنن به  حسن معاشرتت شوهھھھر نبست 

به ررفتارر سایرین بيیشتر ضرووررتت دداارردد.
حسن معاشرتت اازز یک سو٬، باعث ددوواامم وو قواامم یافتن ززندگی مشترکک وو 
شيیرین شدنن آآنن٬، براایی هھھھر یک اازز ززنن وو شوهھھھر خوااهھھھد شد . اازز سویی ددیگر٬، 
موجب شکوفا شدنن ااستعدااددهھھھایی ززنن مسلمانن می شودد وو عاملی براایی 

پيیشرفت ااوو ددرر ززندگی می گردددد .
مبنی حق حسن معاشرتت ززنن:

االف) آآیت: خدااووند (جج) بارربارر ددرر قرآآنن کریم تأکيید بر حسن معاشرتت با ززنن 
ْ أأزَزْووااجاً  ْ أأَنْفُسِکُم ْ مِن ْ خَلَقَ لَکُم ِ أأَنن ْ آآیاته َ مِن دداارردد. چنانچه می فرماید: "وو
لِتَسْکُنُواا إإِلَيیهھْھا ووَ جَعَلَ بَيیْنَکُمْ مَودَدَّةةً ووَ ررَحْمَةً ..." (1)؛ ترجمه: "اازز نشانه خدااووند 
ااین ااست که اازز خوددتانن هھھھمسراانی براایی شما اافرید تا ااینکه اارراامش یابيید وو 
بيین شما ووهھھھمسراانتانن ددووستی وو مهھھربانی ووررحمت قراارر دداادد." ددرر ااین آآیه هللا 
(جج) می فرماید که که هھھھمسراانی تانن رراا اازز جنس خوددیی شما به هھھھدفف 
آآرراامش شما خَلق کرددهه اامم وو باید که بيین شما ددووستی وو مهھھربانی برقراارر 
ً ددووستی وو مهھھربانی بيین هھھھمسر وو شوهھھھر بدوونن حسن  باشد. که ططبعا

معاشرتت ممکن نيیست.
وو هھھھمچنانن  هللا (جج) ددرر سوررهه مباررکه نساء ميیفرماید : "عاشرووهھھھن بالمعرووفف" 
بدین معناست که با ززنهھھا به شایستگی ررفتارر کنيید. وو هھھھدفف اازز ررفتارر 
شایسته هھھھمانا حسن معاشرتت با ززنانن ااست. وو ررسولل خداا براایی تأکيید بر 
ااین اامر خدااووند ددرر حدیثی فرموددهه ااست: "کاملترین مومنيین اازز نظر اایمانن اانن 



کسی ااست که خوشش خلق باشد وو شایسته ترین شما کسی ااست که با 
ززنانن خودد مهھھربانن وو خوشش ررفتارر باشد."

بب) حدیث: برقراارریی حسن معاشرتت تنهھھا مربوطط به مردد نيیست بل ززنن هھھھم 
ووجيیبه دداارردد تا ددرر ررااستایی تحقق آآنن کوشا باشد. بخاططریکه رروواابط ززنا شوهھھھریی 
یک رراابطه ددووجانبه ااست که حسن معاشرتت آآنن بدوونن کوشش وو سعی هھھھر 
ددوو جانب بسيیارر مشکل حتی ناممکن ااست. پيیامبر ددرر ااین مورردد فرموددهه 
ااست: "جهھھادد االمرئه حسن االتبعل."؛ ترجمه:" جهھھادد ززنن خوبب شوهھھھر دداارریی 
ااست." وو بنا بر ااین قولل ررسولل هللا یکی اازز ووجایب ززنن هھھھم حسن معاشرتت با 

شوهھھھر ااست.
ً جامعه ززمانی می توااند که یک جامعه خوبب باشد که  جج) قانونن: ااساسا
خانوددهه هھھھایی هھھھمانن جامعه که ددرر حقيیقت سنگ بناهھھھایی آآنن رراا تشکيیل 
ميیدهھھھند٬، خوبب باشند. وو یک خانوااددهه هھھھم ززمانی عالی خوااهھھھد بودد که رروواابط 
فی مابيین ززنن وو شوهھھھر عالی باشد٬، تا سایرین به شمولل ااووالدد هھھھا اازز ااین 
رروواابط االگو بردداارریی نموددهه وو ددررست تربيیه شوند. وولی ااگر خداایی نخوااسته ددرر 
ً باالیی ااططفالل  یک فاميیل حسن معاشرتت بيین ززنن وو مردد حاکم نباشد٬، ططبعا
هھھھم تأثيیر سؤ گذااشته وو آآیندهه آآنهھھارراا به مخاططرهه می ااندااززدد. وو به هھھھميین ددليیل 
ااست که ماددۀ پنجاهه وو چهھھاررمم قانونن ااساسی اافغانستانن ددوولت اافغانستانن رراا 
مکلف نموددهه تا براایی سالمت جسمی وو ررووحی خانوااددهه٬، بالخص ططفل وو 
ماددرر٬، تربيیت ااططفالل وو براایی اازز بيین برددنن ررسومم مغایر با ااحکامم ددین مقدسس 
ااسالمم تداابيیر الززمم رراا ااتخاذذ نموددهه وو خانوااددهه رراا که ررکن ااساسی جامعه رراا 

تشکيیل ميیدهھھھد٬، مورردد حمایت قراارر ددهھھھد.
یکی اازز ااهھھھداافف قانونن منع خشونت عليیه ززنن عباررتت اازز حفظ سالمت خانوااددهه 
وو مباررززهه عليیه ررسومم٬، عرفف وو عاددااتت مغایر ااحکامم ددین مقدسس ااسالمم مسبب 
خشونت عليیه ززنن٬، می باشد (2). بنا بر ااین٬، قانونن گذاارراانن نيیز ددرر رراابطه به 
منع خشونت عليیه ززنن وو اایجادد حسن معاشرتت ددرر مقابل ززنن سکوتت ننموددهه وو 

ددرر قواانيین مربوططه ااحکامم ووضع نموددهه ااست.
برعالووهه٬، ددرر ااین قانونن مواارردد خشونت عليیه ززنن صریحاً بيیانن شدهه ااند(3). که 
ااررتکابب هھھھر کداامم آآنن جرمم پندااشته شدهه وو باید که مرتکب آآنن تحت تعقيیب 
عدلی قراارر گيیرند. ددرر ااینجا به چند مورردد که مستقيیماً به حسن معاشرتت با 

ززنن رربط ددااررند٬، ااشاررهه می گردددد.
مطابق به ااین قانونن ااگر شخصی ززنی رراا تحقيیر نماید وو یا ددشنامم ددهھھھد٬، یا 
آآذذاارر وو ااذذیت کند٬، حسب ااحواالل به حبس قصيیریی که اازز سه ماهه کمتر 
نباشد( اازز یک سالل بيیشتر نباشد)٬، محکومم می گردددد (4). وو هھھھمچنانن مطابق 
به حکم ماددۀ سی وو یکم قانونن منع خشونت عليیه ززنن٬، ااگر شخصی ززنن رراا 
به اانزوواا مجبورر نماید یعنی اازز ددید وو بازز ددید با محاررمم شرعی ااشش مانند 
وواالدین٬، برااددرر وو خوااهھھھر وو...  محروومم کند٬، حسب ااحولل به حبس قصيیریی که اازز 

سه ماهه بيیشتر نباشد٬، محکومم می گردددد.



دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: ررفتارر نيیکو با ززنانن وو پرهھھھيیز اازز خشونت علی 
ززنانن وو تأکيید بر تساوویی مردد ووززنن اازز جمله عمدهه ترین ااصولل کنواانسنيیونن هھھھایی 
بيین االملی ميیباشد . فقرهه ااوولل ماددۀ ششم ااعالميیۀ حقوقق بشر ااسالمی با 
بيیانن ااینکه: "ددرر حيیثيیت اانساني ٬، ززنن با مردد براابر ااست وو به هھھھمانن ااندااززهه که 
ززنن ووظظايفي دداارردد ٬، اازز حقوقق نيیز برخورردداارر ااست وو دداارراايي شخصيیت مدني وو 
ذذمه مالي مستقل وو حق حفظ نامم وو نسبت خويش رراا دداارردد." بر تساوویی 

حقوقق ززنن وو مردد تأکيید نموددهه ااست.
برعالووۀ تذکر فوقق ااعالميیه حقوقق بشر ااسالمی٬، مواادد مرتبط به موضوعع ددرر 
ااعالميیه جهھھانی حقوقق بشر هھھھم موجودد ااست که بر آآززااددیی٬، اامنيیت شخص وو 
ززندگی تأکيید دداارردد چنانچه ددرر مورردد ماددۀ سومم ااین ااعالميیه می فرماید: " هھھھر 

كس حق دداارردد اازز ززندگی وو آآززااددیی وو اامنيیت شخصی خویش برخورردداارر باشد."
متفرقه ( برخی اازز مصاددیق حسن معاشرتت):

معاشرتت به معرووفف مصاددیق فرااوواانی دداارردد وو شامل بسيیارریی اازز اامورر ااخالقی 
می گردددد که ددرر ااین جا مجالل بحث ددرر مورردد هھھھمه آآنن هھھھا نيیست وو تنهھھا به 
برخی اازز مصاددیق مهھھم ااشاررهه٬، وو توضيیح مختصریی ددرر رراابطه با آآنن٬، ددااددهه 

خوااهھھھد شد .
         حسن خلق: حسن خلق صفتی پسندیدهه وو نيیکوست که 
ااسالمم بسيیارر به آآنن سفاررشش نموددهه ااست٬، تا آآنن جا که ددرر ررووآآیاتت٬، 
حسن خلق به عنواانن ااووليین٬، سنگيین ترین٬، بهھھترین وو با ااررززشش ترین 
چيیزیی بيیانن شدهه ااست که ددرر ررووزز قيیامت مورردد محاسبه قراارر می گيیردد. 
حسن خلق ددرر رروواابط خانوااددگی وو خصوصا بيین ززووجيین جایگاهه وویژهه اایی 
دداارردد٬، تا آآنن جا که بر سایر ااعمالل اانسانن نيیز تاثيیر می گذاارردد . ددرر ااین 
مورردد رروواایتی اازز پيیامبر ااکرمم (صص) نقل شدهه ااست که ذذکر آآنن٬، باعث 

ررووشن شدنن ااهھھھميیت خلق وو خویی نيیک ددرر خانوااددهه خوااهھھھد شد . 
به پيیامبر (صص) خبر ددااددند که سعدبن معاذذ ددررگذشت . با شنيیدنن ااین خبر٬، 
پيیامبر (صص) با ااصحابب خویش به خانه سعد ررفتند . پيیامبر (صص) به چهھھارر 
چوبب ددرر خانه تکيیه ددااددهه بودد . ددستورر دداادد که ااوو رراا غسل ددهھھھند . چونن ااوو رراا 
خوشبو ساختند وو کفن کرددند وو بر تابوتت نهھھاددند٬، پيیامبر (صص) با پایی برهھھھنه وو 
بدوونن عبا ددرر پی جناززهه رروواانن گشت . گاهه اازز ررااست جناززهه می گرفت وو گاهه اازز 
چپ٬، تا جناززهه به گوررستانن ررسيید . پيیامبر (صص) نزددیک قبر آآمد وو خودد سنگ 
بر آآنن نهھھادد وو آآجر بر آآنن چيید . (ددرر هھھھنگامم ساختن گورر) پيیاپی می گفت: آآجر 
بدهھھھيید٬، گل بدهھھھيید وو با گل هھھھا (که ددرر ميیانن خشت می نهھھادد) آآجرهھھھا رراا محکم 
می کردد . چونن (کارر ساختن گورر) پایانن یافت وو خاکک بر آآنن پاشيید وو قبر رراا 
هھھھمواارر ساخت٬، فرمودد: می دداانم که ااین گورر فرسوددهه می گردددد وو می پوسد; 
ليیکن خدااووند بندهه اایی رراا ددووست دداارردد که چونن کارریی اانجامم ددهھھھد٬، آآنن رراا ددررست 
وو ااستواارر به اانجامم برساند . ززمانی که خاکک رروویی قبر رراا صافف کردد٬، ماددرر سعد 
گفت: سعد! بهھھشت گواارراایت بادد . پيیامبر (صص) گفت: ماددرر سعد! ساکت 
باشش . ددررباررهه کارر خداا ااین گونه٬، حتمی ميیاندیش; ززیراا که گورر٬، سعد رراا 



بفشردد . سپس پيیامبر (صص) باززگشت وو مرددمم نيیز باززگشتند . (ددرر ررااهه 
باززگشت)٬، به پيیامبر (صص) گفتند: یا ررسولل هللا! ددیدیم که با سعد ررفتارریی 
کرددیی که با هھھھيیچ کس نکرددیی٬، تشيیيیع کرددیی ددرر حالی که پابرهھھھنه بوددیی وو 
عبا بر ددووشش ندااشتی . ررسولل خداا (صص) فرمودد: مالئکه هھھھم پا برهھھھنه وو بدوونن 
عبا بوددند٬، وو من به آآنن هھھھا تاسی کرددمم . گفتند: یک بارر ططرفف ررااست جناهه رراا 
می گرفتی وو یک بارر ططرفف چپ آآنن رراا . پيیامبر (صص) فرمودد: ددست من٬، ددرر 
ددست جبرئيیل بودد . من آآنن جایی رراا می گرفتم که ااوو می گرفت . گفتند: به 
غسل ااوو فرمانن ددااددیی وو بر جناززهه ااشش نمازز گذااررددیی وو ااوو رراا ددرر گورر نهھھاددیی٬، 
سپس فرموددیی که قبر ااوو رراا بفشردد؟ پيیامبر (صص) فرمودد: آآرریی (چنيین ااست 

که گفتم) ; ززیراا که سعد با خانوااددهه ااشش بد ااخالقق بودد ."(5)
اازز نوعع برخورردد پيیامبر (صص) با سعد به خوبی ررووشن می شودد که سعدبن 
معاذذ٬، فرددیی ددررستکارر وو با اایمانن بوددهه وو نيیز فرمانن بردداارر وو تابع قواانيین االهھھی; 
مسلما حق وو حقوقق ززنن رراا ررعایت می کردد; که ااگر چنيین نمی بودد٬، پيیامبر 
نيیز با ااوو ااین گونه با ااحتراامم ررفتارر نمی کردد . پس ااین هھھھمه ااحتراامم پيیامبر 
نسبت به ااوو به ددليیل ااین ااست که ااوو فرددیی بوددهه که حقوقق اافراادد وو خانوااددهه وو 
جامعه رراا کامال ررعایت می کرددهه وو ددرر ااین مورردد هھھھيیچ گونه ظظلمی بر کسی 
رروواا نمی ددااشته ااست . ااما پيیامبر مطلبی باالتر اازز حق وو حقوقق ززنن وو 
شوهھھھریی رراا مطرحح می کند وو آآنن ررعایت ااصولل وو ااررززشش هھھھایی ااخالقی ااست٬، 
که حسن خلق یکی اازز ااین مواارردد ااست٬، وو لزوومم ووجودد آآنن ددرر خانوااددهه٬، مورردد 

تاکيید ااست .
                ااکراامم وو ااحتراامم به ززنن: ااسالمم ددوو جنس ززنن وو مردد رراا ددرر گوهھھھر 
اانسانی وو شراافت٬، یکی می ددااند وو اازز ااین لحاظظ تفاووتی بيین اایشانن 
قائل نيیست . قرآآنن کریم تمامم اانسانن هھھھا رراا بدوونن ددرر نظر گرفتن 
جنسيیت وو نژاادد وو ... دداارراایی کراامت می ددااند وو می فرماید: "ووَ لَقَدْ كَرَّمْنَا 
" (6) که ااشاررهه به ااین ااصل مهھھم وو ااساسی ااست . ااما ددرر  بَنى ءَااددمَمَ
ااین ميیانن٬، ااکراامم وو ااحتراامم نسبت به ززنن جایگاهه خاصص وو ممتاززیی دداارردد . 
پيیامبر ااکرمم (صص) ددرر ااین مورردد فرموددهه ااند: "جز کسی که بهھھرهه اایی اازز 
کراامت برددهه باشد٬، ززنانن رراا ااحتراامم وو ااکراامم نمی کند وو به ززنانن٬، ااهھھھانت 

نمی کند٬، مگر اانسانن پست ." 
اازز ددیدگاهه ااسالمم٬، ززنن ميیهھھمانن محترمی ااست که ااکراامم وو ااحتراامم نسبت به ااوو 
الززمم وو ضروورریی ااست. چه ززمانی که ااوو ددختریی ددرر خانه پدرر ااست وو چه 
ززمانی که هھھھمسریی ددرر کنارر شوهھھھر وو یا ماددرریی مهھھربانن براایی فرززنداانن باشد . 
ددرر هھھھمه حاالتت فوقق توصيیه هھھھایی فرااوواانی ددرر ررووآآیاتت آآمدهه ااست که ددليیل بر 

لزوومم ااحتراامم وو ااکراامم نسبت به ااووست .
ددرر حقيیقت سيیرهه عملی نبی مکرمم ااسالمم (صص) نيیز به خوبی نشانن می 
ددهھھھد که اایشانن ددرر نهھھایت ااحتراامم با ززنانن٬، خصوصا ددختر گرااميیشانن حضرتت 
فاططمه ( عع) وو هھھھمسراانشانن٬، ررفتارر می نموددند . که ررفتارر وو گفتارر اایشانن ددرر 
حقيیقت ترسيیم کنندهه نگاهه ااسالمم٬، به ززنن ااست٬، که ززنن رراا اازز موجوددیی پست 



وو فاقد ررووحح اانسانی٬، ددرر عصر جاهھھھليیت٬، به اانسانی صاحب کراامت٬، تبدیل کردد 
.

                محبت وو ااظظهھھارر آآنن: ااصل مهھھر وو محبت وو عالقه هھھھمسراانن 
نسبت به هھھھم رراا خدااووند متعالل٬، ددرر ووجودد ززووجيین٬، قراارر ددااددهه ااست . ااین 
محبت وو عالقه با شرووعع ززندگی مشترکک تولد می یابد وو با اادداامه 

ززندگی٬، ااستحکامم پيیداا می کند وو تثبيیت می شودد . 
االبته بدیهھھی ااست که مهھھر وو محبتی دداارراایی ااررززشش ااست که ددرر مسيیر االهھھی وو 
مطابق با ددستوررااتت شرعع باشد ووگرنه٬، چه بسا مهھھر وو محبتی٬، که هھھھيیچ 
ثمرهه معنویی ندااشته باشد وو حتی باعث سقوطط فردد به ووررططه نابوددیی شودد .

قواانيین وو توصيیه هھھھایی ااسالمم٬، بر ااساسس فطرتت وو خصوصيیاتت کلی اانسانن 
هھھھاست . ااین حدیث٬، با توجه به خصوصيیاتت خاصص ززنن که دداارراایی ااحساساتت وو 
عوااططفی بيیش اازز مردد ااست٬، توصيیه به ااظظهھھارر محبت مردد نسبت به 
هھھھمسرشش می نماید; چراا که ززنن اازز نظر ررووحی٬، نيیازز به ددووست ددااشتن وو 
محبوبب بوددنن دداارردد٬، وو با ااین جمله هھھھمسر٬، نيیازز ررووحی وو رروواانی ااوو تاميین وو به 
ززندگی ددلگرمم می شودد٬، وو می توااند هھھھمسریی مهھھربانن براایی شوهھھھر وو ماددرریی 

ددلسوزز وو با عاططفه براایی فرززنداانن باشد .
         پوشاندنن عيیوبب هھھھمسر: ززنن وو مردد ددرر ااررتباطط وو معاشرتت با 
هھھھم باید عيیوبب یکدیگر رراا بپوشانند وو یکدیگر رراا اازز گناهه وو خطاوو ااشتباهه 

حفظ نمایند. 
ددرر تشبيیه هھھھمسر به لباسس٬، نکاتت جالبی ووجودد دداارردد; به عنواانن مثالل٬، لباسس 
متناسب با فصل وو ززمانن تغيیيیر پيیداا می کند٬، پس هھھھر یک اازز ددوو هھھھمسر باید 
ااخالقق وو ررفتارر خودد رراا متناسب با نيیازز ررووحی وو رروواانی هھھھمسر خودد تنظيیم 
نماید . وو یا ااین که لباسس باید ددرر ررنگ٬، ددووخت وو جنس٬، مناسب شانن اانسانن 
باشد٬، وو یا ااین که لباسس هھھھم موجب حفظ بدنن ااست وو هھھھم ززینت به حسابب 
می آآید وو اانسانن هھھھميیشه به آآنن نيیاززمند می باشد . االبته بيین اانسانن وو 
لباسس رراابطه اایی متقابل ووجودد دداارردد . هھھھمانن گونه که لباسس اانسانن رراا حفظ می 

کند٬، ددرر مقابل٬، هھھھر فرددیی موظظف به حفظ لباسس خویش ااست .
پس ززنن وو مردد باید هھھھمانند لباسس هھھھم باشند٬، هھھھم یکدیگر رراا اازز خطا وو ااشتباهه 
حفظ کنند وو هھھھم هھھھر یک ززینت ددیگریی به حسابب آآیند وو به یکدیگر اافتخارر کنند 
. ااین رراابطه تنگاتنگ وو متقابل٬، ددرر یک تشبيیه خيیلی ساددهه وو کوتاهه بيیانن شدهه 
ااست وو نشانن ددهھھھندهه ااررتباطط صميیمانه وو پر اازز صدقق وو ددووستی ددوو هھھھمسر 

نسبت به هھھھم ااست .
          عفو وو گذشت: اانسانن مختارر آآفریدهه شدهه ااست٬، وو حق 
اانتخابب دداارردد وو ممکن ااست ددرر برخی اازز اانتخابب هھھھا ددچارر 
ااشتباهه شدهه وو اازز مسيیر ااصلی خاررجج گردددد . وو ااین مساله 
براایی ززنن وو مردد٬، هھھھر ددوو یکسانن ااست . به ططورر معمولل٬، 
اامورر مربوطط به خانه٬، بر عهھھدهه ززنن گذااررددهه می شودد وو ااوو 
باید اامورر خانه رراا مدیریت نماید . ااوو ممکن ااست ددرر ااین 



ررااهه ددچارر ااشتباهه شودد٬، حتی ممکن ااست ددرر برخورردد وو 
ررفتارر وو گفتاررشش نسبت به هھھھمسر خویش خطا وو ااشتباهه 
کند . ددرر ااین موااقع٬، بسيیارر سفاررشش شدهه ااست که 
مردداانن خطاهھھھایی هھھھمسر خویش رراا ببخشند وو آآنن هھھھا رراا به 

ااین ددليیل مورردد آآززاارر وو ااذذیت قراارر ندهھھھند . . 

عفو وو گذشت تا آآنن جا ااهھھھميیت دداارردد٬، که قرآآنن کریم٬، عفو وو گذشت رراا اازز 
مواارردد ااحسانن می ددااند٬، وو فرددیی که دداارراایی ااحسانن باشد٬، محبوبب خدااووند 
" (7)؛ ترجمه: "وو  متعالل ااست: "ووَ االْعَافِيینَ عَنِ االنَّاسسِ ووَ االلَّهُ يحِب االْمُحْسِنِيینَ
اازز خطایی مرددمم ددرر می گذررند٬، وو خداا نيیکوکارراانن رراا ددووست دداارردد ." ززنن وو مردد٬، 
هھھھر ددوو ددرر مسيیر ززندگی مشترکک٬، ددچارر ااشتباهه می شوند وو هھھھر یک باید با 
گذشت اازز خطاهھھھایی ططرفف مقابل٬، فضایی گرمم وو صميیمی خانوااددهه رراا حفظ 
نماید٬، وو اازز ططرفف ددیگر٬، با عفو وو گذشت٬، محبوبب خدااووند متعالل خوااهھھھند شد .

          مداارراا کرددنن: ممکن ااست ددرر ططولل ززندگی مشترکک٬، به 
ددليیل برخی اازز مسائل٬، اازز ميیزاانن مهھھر وو محبت ززنن وو شوهھھھر 
نسبت به هھھھم کاسته شودد . وو یا ممکن ااست ووجودد 
برخی اازز خصوصيیاتت ااخالقی ددرر ززنن وو یا شوهھھھر٬، کدووررتت وو 
ددلسرددیی ددرر بيین اایشانن اایجادد کند وو ززووجيین تصورر کنند که 
می تواانند اازز ططریق جداایی٬، ززندگی بهھھتریی رراا براایی خودد 
فرااهھھھم آآووررند . قرآآنن کریم با توجه به ااهھھھميیت لزوومم حفظ 
نظامم خانوااددهه وو نيیز با توجه به ااین که حق ططالقق ددرر 

ددست مردداانن ااست٬، خطابب به اایشانن می فرماید: 

" (8)؛ ترجمه: "وو ااگر اازز آآنن هھھھا  "ووَ االْعَافِيینَ عَنِ االنَّاسسِ ووَ االلَّهُ يحِب االْمُحْسِنِيینَ
(به جهھھتی) کرااهھھھت ددااشتيید (فورراا تصميیم به جداایی نگيیرید)٬، چه بسا چيیزیی 
خوشایند شما نباشد٬، وو خدااووند خيیر فرااوواانی ددرر آآنن قراارر می ددهھھھد ."  ددرر ااین 
آآیه٬، به مردداانن توصيیه شدهه ااست که نسبت به هھھھمسراانن خودد مداارراا نمایند; 
هھھھر چند که مورردد پسند وو ررضایی شما نباشند . وو ددرر مقابل٬، براایی کسانی که 
چنيین ررفتارر نمایند٬، مژددهه «خيیر کثيیر» می ددهھھھد; ززیراا اانسانن به جهھھت 

محدووددیت علم وو دداانش٬، اازز بسيیارریی اازز مطالب بی ااططالعع ااست .
                 مشوررتت وو تباددلل نظر: ددرر قسمت هھھھایی قبل٬، بيیانن شد که 
هھھھریک اازز ززنن وو مردد٬، دداارراایی خلق وو خویی خاصص خودد 
هھھھستند . وو هھھھر یک ووظظایف وو تکاليیف خاصی ددرر خانه ددااررند 

 .



ددرر برخی اازز مسائل که ااررتباطط ززیاددیی با ززنن دداارردد وو تصميیم گيیریی مردد به 
تنهھھایی٬، نمی توااند کامال صحيیح وو بی عيیب وو نقص باشد٬، مشوررتت وو تباددلل 

نظر٬، بهھھترین ررااهه براایی ررسيیدنن به نتيیجه مطلوبب می باشد.
ددرر قرآآنن کریم نمونه اایی اازز مشوررتت بيین هھھھمسراانن بيیانن گرددیدهه ااست: "فَإِننْ 
ْ أأَنن  ْ أأرَردَدتُّم َ إإِنن َ عَلَيیهھھِمَا وو ٍ فَال جُنَاحح َ تَشاوورُر ً عَن تَرَااضضٍ مِّنهھھُمَا وو أأرَرَااددَاا فِصاال
َ عَلَيیْكمْ إإذِذَاا سلَّمْتُم مَّا ءَااتَيیْتُم بِالمَْعْرُووففِ "(9)؛  تَسترْضِعُواا أأَووْلَدَكمْ فَال جُنَاحح
ترجمه: "گاهه وواالدین خوااستند با ررضایت وو مشوررتت٬، فرززند خودد رراا اازز شيیر 
بگيیرند٬، ااین کارر اایرااددیی نداارردد وو ااگر خوااستيید براایی فرززندتانن ددآآیه بگيیرید٬، ددرر 

صوررتی که حقوقی به حد متعاررفف به ااوو ددهھھھيید٬، ااشکالی نداارردد."
ددرر جایی ددیگر٬، قرآآنن کریم با تعبيیر ددیگریی به ززووجيین توصيیه می کند که با هھھھم 
ُ لَهُ  ْ فَسترْضِع َ إإِنن تَعَاسرْتم ٍ وو َ أأْتَمِرُوواا بَيیْنَكم بمَعْرُووفف مشوررتت نمایند: "وو
أأُخْرَىى" (10) ؛ ترجمه :"وو (ددررباررهه فرززنداانن٬، کارر رراا) با مشاووررهه شایسته اانجامم 
ددهھھھيید; وو ااگر به تواافق نرسيیدید٬، ززنن ددیگریی شيیر ددااددنن آآنن بچه رراا بر عهھھدهه می 

گيیردد."
اازز فواائد مشوررتت ددرر اامورر خانوااددهه٬، ااین ااست که ططرفف مقابل٬، خودد رراا ددرر فکر وو 
تصميیمی که گرفته شدهه٬، سهھھيیم می ددااند وو ددیگر ااحساسس نمی کند که ااین 

کارر بر ااوو تحميیل شدهه ااست .
االبته بدیهھھی ااست که آآنن چه مطلوبب وو مفيید ااست٬، مشوررتت با هھھھمسر ددرر 
اامورر مربوطط به خانه وو خانوااددهه ااست; وو یا اامورریی که ززنن ددرر آآنن صاحب نظر 
ااست٬، وو ددرر اامورریی که به ااوو ااررتباططی نداارردد٬، مشوررتت٬، توصيیه نمی شودد . 
پس به ووسيیله مشوررتت با هھھھمسر٬، عالووهه بر حل مشکالتت٬، ررااهه صحيیح نيیز 

اانتخابب می شودد وو اامورر به ااحسن ووجه ااددااررهه می گردددد .
 
 

مجموعهھ حقوقق ززنن – قسمت شانزددهھھھم وو پايیانی
 
 

حق  حضانت
 

هھھھفتم: حق حضانت ططفل
 

ططفل تا یک مدتت ضرووررتت به حضانت دداارردد٬، وو عموماً حق حضانت ددرر قدمم ااوولل 
مربوطط به وواالدین ااست. ااما بسا ااووقاتت٬، پدرر وو ماددرر بنا به ددالیل اازز هھھھم جداا 

شدهه وو مسئله حضانت ططفل شانن مطرحح می گردددد.
 

تعریف حق حضانت ططفل:



حضانت اازز رریشه حضن به معنایی دداامن گرفته شدهه ااست که کنایه اازز 
نگهھھداارریی ووپرووررشش فرززند خرددسالل ددرر دداامانن ماددررااست وو ددرر ااصطالحح به معنایی 
ااقتداارریی ااست که قانونن به منظورر نگهھھداارریی وو تربيیت ااططفالل به پدرر وو ماددرر آآنانن 
عطا کرددهه ااست بطورریی که ددرر ااین ااقتداارر حق وو تکليیف به هھھھم آآميیخته ااست.

وو مطابق به قانونن مدنی اافغانستانن٬، "حضانت عباررتت اازز حفاظظت وو پرووررشش اازز 
ططفل ااست ددرر مدتيیکه ططفل به حفاظظت وو پرووشش ززنن محتاجج ااست." (1) وو 
فقرۀ ددوومم ااین ماددهه٬، حق حضانت رراا به ااشخاصی ددااددهه ااست که ددرر ماددۀ ددوو 
صد سی وو نهھھم ااین قانونن٬، به ترتریب مستحق حق حضانت ططفل شناخته 
ااست. ااما شرطط ااست که٬، ززنيیکه حظانت ططفل رراا بعهھھدهه می گيیردد باید عاقل٬، 
بالغه وو ااميینه بوددهه که خوفف ضيیاعع ططفل نسبت عدمم ووااررسی وویی متصورر 

نباشد وو تواانن حفاظظت وو پرووررشش ططفل رراا ددااشته باشد.(2)
ااصطالحح رراایج ددرر کلماتت فقيیهھھانن براایی تبيیيین مفهھھومم نگهھھداارریی ططفل ووااژژۀ 
حضانت ااست٬، ااما ووااژژهه اایی که ددرر قرآآنن اازز آآنن براایی بيیانن سرپرستی وو 
نگهھھداارریی ططفل وو ززنانن ااستفاددهه شدهه کفالت ااست٬، مثالً ددرر مورردد حضرتت مریم 
(سس) آآمدهه ااست که "وو کفلهھھا ذذکریا" (3) وو یا ددرر مورردد حضرتت موسی (عع) 
" (4)٬، اازز ااین آآیاتت  آآمدهه ااست که "هھھھَلْ أأدَدُلُّكمْ عَلى أأهھھَھْلِ بَيیْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكمْ
بدست می آآید که حضانت ددرر ااصطالحح قرآآنن ااختصاصص به ااططفالل نداارردد٬، 
هھھھمانگونه که ااختصاصص به سن خاصی نداارردد٬، بلکه شامل هھھھرفرددیی که به 
لحاظظ ااجتماعی وو فرددیی نيیازز به حمایت کسی ددیگر ددااشته باشد می شودد. 
مثالً حضرتت مریم با ااینکه به سنّ ررشد ررسيیدهه ااست باززهھھھم تحت تکفل 
حضرتت ذذکریا قراارر دداارردد٬، به لحاظظ ااینکه ززنانن قشر آآسيیب پذیر ااند وو نيیازز به 
حمایت ددااررند. ااما ددرر کلماتت فقيیهھھانن ااین ااصطالحح به سر پرستی ااططفالل صغيیر 
وو ااحيیاناً مجانيین ااختصاصص ددااددهه شدهه ااست وو شامل ددیگر ااقشارر نمی شودد. 
االبته عکس ااین مطلب صحت نداارردد٬، یعنی گاهھھھی براایی بيیانن سر پرستی 
ااططفالل اازز ووااژژۀ قرآآنی کفالت ااستفاددهه شدهه ااست. مثالً شيیخ مفيید ددرر کتابب 
ّ به رریشۀ  مقنعه به جایی حضانت اازز کلمه کفالت ااستفاددهه کرددهه ااست٬، ااما
قرآآنی ااین ووااژژهه ااشاررهه اایی نداارردد وو به آآیاتت ووااررددهه ددرر مورردد کفالت هھھھم ااستداللل 

نکرددهه ااست.
مبنی حق حضانت ططفل:

ُّ إإذِذَاا ططلَّقْتُمُ  االف) آآیاتت: خدااووند (جج) ددرر ااین مورردد می فرماید: "يَأَيهھھَا االنَّبى
َّ مِن  َّ ووَ أأَحْصواا االْعِدَّةةَ ووَ ااتَّقُواا االلَّهَ ررَبَّكمْ ال تخْرِجُوهھھھُن َّ لِعِدَّتهھھِن االنِّساءَ فَطلِّقُوهھھھُن
َّ ووَ ال يخْرُجْنَ إإِال أأَنن يَأْتِيینَ بِفَحِشةٍ مُّبَيیِّنَةٍ ووَ تِلْك حُدُووددُ االلَّهِ ووَ مَن يَتَعَدَّ  بُيیُوتهھِھِن
" (5)؛  َ ذذَلِك أأَمْرااً َ يحْدِثث بَعْد َّ االلَّه ُ ال تَدرْرِىى لَعَل ْ ظظلَمَ نَفْسه ِ فَقَد َ االلَّه حُدُوودد
ترجمه: "اایی پيیامبر٬، چونن ززنانن رراا ططالقق گویيید ددرر عدهه آآنانن ططالقشانن گویيید ... 
هھھھمانن جا که سکونت ددااررید٬، به قدرر ااستطاعت خویش آآنانن رراا جایی ددهھھھيید وو 
به آآنهھھا آآسيیب مرسانيید تا عرصه رراا بر آآنانن تنگ کنيید وو ااگر باررددااررند خرجشانن 
رراا بدهھھھيید تا ووضع حمل کنند وو ااگر براایی شما شيیر می ددهھھھند مزددشانن رراا به 



اایشانن بدهھھھيید وو به شایستگی ميیانن خودد به مشوررتت پرددااززید وو ااگر کاررتانن با 
هھھھم به ددشواارریی کشيید٬، ددیگریی شيیر ددهھھھد."

ااین آآیه ددرر باررهه تأميین هھھھزینه هھھھایی مسکن وو ررززقق وو ررووززیی ززنن ططالقق ددااددهه شدهه 
ااست. ااین حکم تا ووضع حمل به پایانن می ررسد٬، سپس فرضض ددیگریی رراا 
مطرحح ساخته وو آآنن ززمانن بعد اازز ززاایش می باشد که ززنن٬، اازز عدهه خاررجج شدهه وو 
آآززاادد گشته وو می توااند شوهھھھر کند. ددرر چنيین ووضعی ااگر ززنن به جهھھت محبت 
ماددرریی یا هھھھر اانگيیزهه ددیگر نوززاادد رراا شيیر دداادد٬، باید مزددشش پرددااخت گردددد وو نباید با 
عذررهھھھایی ووااهھھھی نظيیر ااگر شيیر ندهھھھد سيینه خوددشش ددرردد می گيیردد یا ااگر شيیر 
ندهھھھد عاططفه ااشش سرکوبب می گردددد اازز پرددااخت ااجرتت به ااوو خودددداارریی کردد. 
که مطابق به قفه حنفی٬، ااجرتت شيیر ددااددنن ززنن ددرر نفقه که ززنن ددرر ززمانن حمل 
یا عدتت وو یا حضانت ططفل اازز مردد بدست می آآوورردد٬، شامل بوددهه وو بنا بر ااین٬،  

ززنن مستحق کداامم مزدد جداا اازز نفقه نمی گردددد.
بب) حدیث: ززنى نزدد ررسولل ااكرمم (صص) ررفت وو گفت: شوهھھھرمم مراا ططالقق ددااددهه 
وو مىخوااهھھھد كوددكم رراا با خودد ببردد. تكليیف چيیست؟ ررسولل ااكرمم (صص) رروو به 
كوددكك كردد وو فرمودد: ااين پدرر تو وو ااين ماددرر تو ااست. هھھھر كداامم رراا مىخوااهھھھى 

برگزين٬، كوددكك ددست ماددرر رراا گرفت وو ماددرر ااوو رراا بردد.  
هھھھمچنيین رروواايت ااست كه نافع بنسنانن مسلمانن شد وو هھھھمسر ووىى ااسالمم 
نيیاوورردد. آآنن ددوو اازز هھھھم جداا شدهه وو نسبت به ددخترشانن ميیانن آآنهھھا نزااعع ددرر 
گرفت٬، به هھھھميین منظورر نزدد پيیامبر ااكرمم (صص) ررفتند. ررسولل خداا ددختر رراا ميیانن 
پدرر وو ماددرر نشاند وو به آآنن ددوو فرمودد: كوددكك رراا بخواانيید. ماددرر ددخترشش رراا خوااند 
وو ددختر تمايل نشانن دداادد. پيیامبر (صص) ددعا كردد: «االلهھھم ااهھھھدهھھھا»٬، آآنگاهه پدرر ااوو 

رراا خوااند وو كوددكك به سوىى پدرر شتافت وو پدرر ااوو رراا گرفت.
 جج) قانونن: سواالل ااساسی ااین ااست که٬، حق حضانت اازز کی ااست؟ اازز پدرر 
وو یا ماددرر؟ ااگر پدرر وو ماددرر ططفل با هھھھم یکجا ززندگی کنند٬، ططبعاً حق وو ووجيیبه 
حضانت ططفل مسؤليیت هھھھر ددوو یعنی پدرر وو ماددرر می باشد. ااما ااگر رروواابط 
ززووجيیت پدرر وو ماددرر قطع گردددد وو ططفل هھھھم ددرر مقطع سنی قراارر ندااشته باشد 
که خودد شخصاً تواانایی محافظت اازز خودد رراا ددااشته باشد. پس ددرر ااین حالت٬، 
حق وو ووجيیبه حضانت متوجه پدرر ااست وو یا ماددرر؟ ااخصاً ددرر حالت که یا هھھھر ددوو 
پدرر وو ماددرر خوااهھھھانن حضانت ططفل می باشد وو یا هھھھيیچ کداامم ااین مسؤليیت رراا 

قبولل ندااررند.
ً حضانت ططفل تا یک مدتت معيین که ددرر قانونن تعيین گرددیدهه ااست بر  عموما
ددووشش ماددرر می باشد وو بر ااساسس حکم ماددۀ ددوو صد چهھھل وو نهھھم قانونن 
مدنی٬، ااگر ططفل ددختر باشد مدتت حضانت تا (9) سالل وو ااگر پسر باشد مدتت 
حضانت تا(7) سالل اازز آآنن ماددرر ااست. وو هھھھم چنانن محکمه می توااند که ااین 
مدتت رراا ددرر صوررتت اایجابب ضرووررتت تمدید نماید٬، وولی  نباید مدتت تمدید شدهه 

بيیشتر اازز ددوو سالل باشد.(6)
 وویکی اازز موضوعاتی که به عنواانن ااستحقاقق ااجرتت ززنن مطرحح ااست٬، شيیر 
ددااددنن وو حضانت فرززند میباشد. وولی ددرر مورردد حق ااالجرتت ززنن ددرر قبالل 



حضانت ططفل ددرر فقه ددرر ااین خصوصص ددیدگاهه ووااحدیی ووجودد نداارردد. اازز نظر فقه 
حنفی٬، ززنن تا موقعیکه ددرر عقد ااززددووااجج ااست یا ددرر عدهه ططالقق ررجعی به سر 
میبردد٬، مستحق ااجرتت حضانت وو شيیر ددااددنن به فرززند٬، نمیباشد؛ ززیراا اازز 
نظر آآنانن ااجرتت ماددرر ددرر قبالل حضانت وو شيیر ددااددنن فرززند٬، نفقه فرززند ااست که 
به ماددرر ددااددهه میشودد وو ددرر صوررتت بقاء ززووجيیت یا عدهه ططالقق ررجعی٬، نفقه 

خودد ززنن بر شوهھھھر ووااجب ااست٬، لذاا حق ددرریافت نفقهاایی ددیگر٬، نداارردد.
قانونن مدنی اافغانستانن٬، گرچه ااصل ااجرتت شيیرددااددنن رراا پذیرفته ااست٬، "ااجرتت 
شيیر ددااددنن ططفل٬، به ذذمهيي شخصي ااست كه به اادداايي نفقه وويي مكلف 
ااست. ااين ااجرتت به مقابل تغذيه ططفل پرددااخته ميشودد(7)"٬، وولی 
ااستحقاقق ااجرتت ماددرر رراا ددرر ددوورراانن بقاء ززووجيیت وو عدهه ططالقق ررجعی٬، نپذیرفته 
ااست٬، لذاا ددرر ماددهه 230 مقررر کرددهه ااست: "ماددرر تا ووقتيكه ددرر قيید نكاحح ززووجج 
بوددهه يا ددرر عدتت ططالقق ررجعي باشد٬، مستحق ااجرتت شيیر ددااددنن ططفل 

نميگردددد".
بر ااساسس ااین قانونن٬، ماددرر بعد اازز ططالقق باین٬، ااگر به فرززندشش شيیر ددهھھھد٬، 
میتوااند ااجرتت آآنن رراا اازز پدرر بخوااهھھھد. "هھھھرگاهه ماددرر ططفلش رراا ددرر خاللل عدتت 

ططالقق باین يا بعد اازز تكميیل آآنن شيیر بدهھھھد٬، مستحق ااجرتت ميگردددد".(8)
ددرر مورردد حضانت٬، قانونن مدنی اافغانستانن٬، هھھھمانند ررضاعع وو شيیر ددااددنن٬، ااصل 
ااجرتت حضانت رراا پذیرفته ااست٬، لذاا ددرر ماددهه ٬244، مقررر کرددهه ااست: "ااجرتت 
حضانت٬، غيیر اازز ااجرتت ررضاعع وو نفقه بوددهه وو پدرر ططفل به پرددااخت آآنن مكلف 
 ااين ااجرتت اازز  ميباشد. ددررصوررتيكه ططفل مالك دداارریي شخصي باشد٬،
دداارراایي وويي پرددااخته ميشودد٬، مگر ااينكه پدرر تبرعا آآننرراا بپرددااززدد". قانونن 
مدنی با پذیرشش ااصل ااجرتت٬، آآنن رراا ددرر ززمانن ززووجيیت یا عدهه ططالقق ررجعی٬، 
منتفی نموددهه ااست. وو مطابق به حکم ماددۀ ددوو صد چهھھل وو پنجم قانونن 

مدنی:
" 1-  ماددرر تا ووقتيكه ددرر قيید نكاحح يا عدتت ططالقق ررجعي ززووجج باشد٬، مستحق 

ااجرتت حضانت نميگردددد.
2- ددرر صوررتيكه ددرر عدتت ططالقق باین بوددهه يا با شخصي كه محرمم ططفل 

ااست ااززددووااجج كرددهه وو يا معتدهه ااوو باشد٬، مستحق ااجرتت حضانت ميگردددد".
دد) کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی: ددررفقرۀ سومم ماددهه بيیست وو ششم  
ااعالميیۀ جهھھانی حقوقق بشر  حق حضانت وواالدین بر کوددکانن ددرر عرصه تعليیم 
وو تربيیه به ررسميیت شناخته شدهه ااست. وو مطابق به ااین ماددهه٬، پدرردد وو ماددرر 

ددرر تربيیت وو تعليیم ااووالدد خودد اازز حق ااووليیت نسبت به سایریی برخورردداارر ااند.
هھھھم چنيین مطابق به ماددۀهه هھھھفتم ااعالميیۀ حقوقق بشر وو ااسالمی  که 
فرموددهه ااست : " هھھھر کوددکي اازز ززمانن تولد ٬، حقي بر گرددنن وواالدين خويش وو 
جامعه وو ددوولت ددرر محفاظظت ددوورراانن ططفوليیت وو تربيیت نموددنن وو تأميین مادديي وو 
بهھھدااشتي وو ااددبي دداارردد . ددرر ضمن بايد اازز جنيین وو ماددرر نگهھھداارريي شودد وو 
مرااقبت هھھھايي وويژهه نسبت به آآنهھھا مبذوولل شودد . بب) پدرراانن وو کساني که اازز 
نظر قانونن شرعع به منزله پدرراانند ٬، حق اانتخابب نوعع تربيیتي رراا که براايي 



فرززنداانن خودد مي خوااهھھھند با مرااعاتت منافع وو آآيندهه آآنانن ددرر پرتو ااررززشهھھايي 
ااخالقي وو ااحکامم شرعي ددااررند . جج) بر ططبق ااحکامم شرعع ٬، فرززنداانن نسبت به 

وواالدين خودد ووااقواامم نسبت به ااقواامم خودد حقوقي بر گرددنن ددااررند."
 

متفرقه(آآغازز وو پایانن حضانت اازز ددیدگاهه فقه هھھھایی اارربعه):
         حنفيیه گفتهھھاند: پسر تا هھھھفت سالل يا نه سالل ددرر ااختيیارر 
ماددرر ااست وو ددختر تا ززمانن قاعدگى يا تا سن شهھھوتت. پس اازز آآنن٬، پسر 
ددرر ااختيیارر پدرر قراارر مىگيیردد تا به سن بلوغغ برسد وو ددختر نيیز پس اازز سن 

حضانت هھھھمرااهه پدرر خوااهھھھد بودد.
                مالكيیه بر ااين باووررند: مدتت حضانت پسر اازز ووالددتت تا سن 

بلوغغ ااست وو ددختر تا سن ااززددووااجج هھھھمرااهه ماددرر ااست.
                شافعيیه مىگويند: كوددكك تا ززمانن تميیز نزدد پدرر وو ماددرر ااست٬، 

پس اازز آآنن خودد ااختيیارر مىكند وو سن تميیز رراا هھھھفت سالگى دداانستهھھاند.
         حنبليیه معتقدند حضانت تا هھھھفت سالگى ااست برااىى ددختر 

وو پسر وو پس اازز آآنن ددرر صوررتت نزااعع وواالدين٬، كوددكك اانتخابب مىكند.
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نتيیجهھ (مجموعهھ حقوقق ززنن):
مسيیر حقوقق ززنن ددرر ااددوواارر تارریخ دداارراایی فراازز وو نشيیب هھھھایی فرااوواانن بوددهه ااست. 
ددرر رروومم باستانن با ووجوددیکه حقوقق سيیاسی ززنانن تاحدیی تأميین بودد ااما به 
سایر حقوقق حقۀ ززنانن به شکل شاید وو بایدشش توجه نگرددیدهه بودد. ووضيیعت 
ززنانن ددرر رروومم بهھھتر اازز ووضيیعت ززنانن ددرر یونانن نبودد وو حتی مردداانن حق ددااشتند که 
ً ددرر صوررتت ااررتکابب جرمم عفت٬، مجاززااتت نمایند. عربب  ززنانن خودد رراا شخصا
جاهھھھليیت اازز ززنن منفورر بوددند وو با تولد ددختریی خشمگيین شدهه وو نوززاادد هھھھایی 
ددختر رراا ززندهه به گورر می کرددند. با ظظهھھورر ددین مبيین ااسالمم٬، به حقوقق ززنن 
بيیشتر اازز بيیش توجه شدهه وو حقوقق حقۀ ززنن ددرر حدوودد ااحکامم شریعت 

ااسالمی به ررسميیت شناخته شد.
ززنانن مانند مردداانن اازز حقوقق متعددد ددرر حدوودد ااحکامم شریعت وو قواانيین نافذ 
برخورردداارر ااند. وو حقوقق ززنن ددرر آآیاتت٬، ااحاددیث٬، قواانيین وو کنواانسنيیونن هھھھایی بيین 

االمللی مکرررااً تسجيیل گرددیدهه ااند.
ززنن مستحق حق مهھَھر ددرر مقابل ااززددووااجج ااست. وو باید که حق ميیرااثث ززنن چه 
بحيیث ززووجه٬، ماددرر٬، خوااهھھھر وو یا ددختر تأميین شدهه وو مورردد حمایت قراارر گيیرند. 
تهھھيیه نفقۀ ززنن مسؤليیت مردد ااست وو ااین حق نه تنهھھا ددرر ززمانن جارریی بوددنن  
عقد ااززددووااجج٬، بل ددرر ززمانن عدتت نيیز براایی ززنن به ررسميیت شناخته شدهه ااست. 
ددرر جهھھانن معاصر٬، ززنانن بخش عظيیم اازز نيیروویی کارریی کشورر هھھھا رراا تشکيیل 
ميیدهھھھند وو ززنانن تواانسته ااند تا مدااررجج عالی مناصب  مانند صدااررتت عظمی وو یا 
رریاست جمهھھورریی ااررتقاء نمایند. اامرووزز نه تنهھھا حقوقق کارریی ززنانن شاغل خاررجج 
اازز خانه مورردد توجه ااست٬، بلکه باالیی حقوقق ززنانن شاغل ددرر خانه نيیز مکث 
می شودد. ددرر شریعت سالمی وو قواانيین نافذهه کشورر٬، ززنانن دداارراایی ااستقاللل 
مالی ااست وو ميیتواانند مانند مردداانن کارر کنند وو سرمایه بی ااندووززند. حق ددیه 
ززنن وو مردد مساوویی ااست وو ززنن ددرر مقابل مردد٬، وو مردد ددرر مقابل ززنن قصاصص می 

شوند.
تعليیم وو تحصيیل مطابق به حدیث اازز ررسوال هللا٬، فریضۀ هھھھمه ااست وو ززنن وو 
مردد باید که بکوشند تا علم بی آآموززند وو ددرر آآموختن علم مطابق به ااحکامم 
شریعت ااسالمی وو قواانيین نافذهه بيین ززنن وو مردد هھھھيیچ گونه تبعيیض موجودد 



نيیست. جامعه به هھھھمانن ااندااززهه که براایی مردداانن تعليیم ددیدهه وو تحصيیل کرددهه 
نيیازز ددااررند٬، براایی ززنانن تعليیم ددیدهه وو تحصيیل کرددهه نيیز محتاجج ااست. معيیارر 
کراامت ددرر اانسانن تقویی ااست. وو هھھھر کس می توااند که نزدد خدووااند کراامت 
ددااشته باشد٬، مشرووطط بر ااینکه تقویی پيیشه نماید وو اازز خدااووند ددرر ددلل ترسس 
ددااشته باشد. حق کراامت ززنانن ددرر قواانيین وو کنواانسنيیونن هھھھایی بيین االمللی 
مانند آآیاتت وو ااحاددیث تذکر ررفته وو به ررسميیت شناخته شدهه ااست. مطابق به 
قانونن ااساسی٬، حيیاتت حق ططبيیعی تمامم ااتباعع اافغانستانن می باشد وو هھھھيیچ 
کس حق نداارردد تا ااین حق رراا بدوونن مجوزز قانونی نفی نماید. ززنانن نيیز مانند 
مردداانن حق ااشترااکک ددرر اامورر سيیاسی کشورر رراا ددااررند وو باید که ددرر تأميین 
حقوقق سيیاسی ززنانن اازز هھھھيیچ نوعع سعی وو کوشش ددرریغ نشودد. پرووررشش ططفل 
اازز آآنن ماددرر ااست وو فقط ماددرر ااست که نيیازز هھھھایی ططفل رراا بيیشتر وو خوبتر اازز 
هھھھرکس ددیگر ددررکک می کند وو ميیتوااند ااررضاعع نماید. وو اادداامه ززندگی تا ططفل تا 
مدتت معيینه سن٬، بدوونن ماددرر بسيیارر مشکل وو حتی ناممکن ااست وو بنا 
هھھھميین ددليیل ااست که حق حضانت ططفل براایی ماددرر تا ررسيیدنن ططفل به یک 
ددررجه معيین سن٬، به ررسميیت شناخته شدهه ااست. ززنانن حق ددااررند تا اازز 
ططریق مشرووعع با مردداانن ااززددووااجج نمایند وو تشکيیل خانوااددهه ددهھھھند٬، اانعقادد عقد 
ااززددووااجج دداارراایی یک سلسله مقدماتت مانند خوااستگارریی وو نامزددیی می باشد٬، 
که هھھھر کداامم اازز خودد ددليیل وو منطق ددااررند. آآنچنانی که ززنن حق اانعقادد ااززددووااجج رراا 
دداارردد٬، حق فسخ آآنراا نيیز ددرر مواارر خاصص دداارردد. حق ااززددووااجج دداارراایی ااهھھھداافف وو 
شراایط خاصص خودد می باشد. حق حسن معاشرتت با ززنانن به ررسميیت 

شناخته شدهه وو ررعایت آآنن عارریی اازز لطف نخوهھھھد بودد.
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