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عنوان كتابي است كه آقاي علـي       » حقوق اقتصادي زن  «

) حقوق دان و فعالً در حال اتمام كارشناسي ارشد        (پيام  

شمـسي، بـه وسـيله      1385آن را نوشته و در زمستان       

 . انتشارات حميد در كابل به چاپ رسيده است

علي پيام از چهره هاي مطرح مهاجر فرهنگي در ايران است 

اگر بتوان ظهور نويسندگان . كه چندان به معرفي نياز ندارد

مهاجر اين سامان را به نسل دوره جهاد و مهاجرت و نسل 

ه بندي كرد؛ در اين فرض پيام در نسل اول پس از آن طبق

قرار مي گيرد و در آن از اولين كساني به شمار مي رود كه به 

پيام در اين عرصه تاكنون حضور . سراغ نويسندگي رفته اند

خوب و موفقي داشته و آثار ارزشمندي را در قالب داستان و 

؛ غير داستان به صورت كتاب و مقاالت علمي ارائه نموده است

 .   كتاب حقوق اقتصادي زن يكي از آنها به شمار مي آيد

مشتمل بر هفت فصل يا مقاله » حقوق اقتصادي زن«كتاب 

مي باشد؛ چهار فصل كتاب، به نحويي پيرامون حقوق زن 

سخن گفته و سه فصل ديگر، موضوعات ديگري را با نگاه 

بنائاً اين كتاب مجموعه . حقوقي مورد بررسي قرار داده است

مقاالت حقوقي نويسنده را در بر دارد كه به تازه ترين 

به خصوص ( موضوعات پرداخته و شايد مقاالت مندرج درآن 

از مواردي باشد كه براي اولين بار آنهم  ) 6، و 5، 4، 3مقاالت 

ضمن نقل در اين نوشتار، . از منظر حقوقي ارائه شده است

كوتاه،  صورت كتاب محتواي هر فصل بهفصول عين عنوان 

مرور شده است؛ عالقمندان، تفصيل مطالب را از خود كتاب 

 . بجويند

  تالشهاي بين المللي وحقوق زن- 1فصل

 نويسنده در اين  فصل از كتاب، اعالميه جهاني حقوق –الف 

و اعالميه سازمان ) 1948 و1945،1946(بشر صادر سالهاي 

 ق  را كه در آنها به تساوي1411كنفرانس اسالمي سال 

منزلت وحقوق انساني زن و مرد،  بر اساس آزادي، عدالت، 

صلح و دادن حقوق سياسي به زنان راي داده شده، مورد باز 

توجه به توانايي هاي زنان پس از .  خواني قرار داده است

به نام زنان ) م1985-1975( م و نامگذاري يك دهه 1975

ر جهان، وگردآوري اطالعات در اين دهه از وضع زنان در سراس

مطلب مهم ديگر است كه اين كتاب به آن پرداخته و از تالش 

مجامع بين المللي در مورد تثبيت حقوق مدني و سياسي 

زنان تحت عنوان اعالميه، قطعنامه، كنفرانس، مورد  به مورد 

  .گزارش داده است

نويسنده پس از گزارش، از اين توجه و تالش گستردة بين 

 از اين پس گرچه وضع زنان در زمينه المللي، اظهار نموده كه

بهداشت، حضور در عرصه هاي سياسي و مديريت، بهبود 

پيداكرد و گفته كه لكن اساس نابرابري و بي عدالتي نسبت به 

. زنان، در بسياري از جوامع همچنان به حال خود باقي ماند

 كميسيون حقوق بشر 1994 /45با اسنتناد به قطعنامه . است

وع داخل كردن حقوق زنان در مكانيزم حقوق آورده كه موض

بشر سازمان ملل متحد و محو هر گونه خشونت عليه زنان به 

تصويب رسيده است و با استناد به قطعنامه چهارمين گرد 

همايي زنان سراسر جهان كه به منظور تساوي كامل زن ومرد 

تشكيل شده بود؛ ياد آور شده كه ) 1995 سپتامبر15(در پكن

پس تالش بين المللي در راستاي اعمال تساوي حقوق از اين 

زن و مرد با راهكارهاي عملي تر مانند مشاركت دادن زنان در 

مديريت و درعرصه هاي سياسي و اجتماعي متمركز گرديد و 

مقاوله نامه «و » قرار داد«، »ميثاق«آنگاه اين راه كار تحت 

در سطح بين الملل از سوي نهاد » حقوق سياسي زنان

و » كميسيون مقام زن« سازمان ملل با تشكيل » حقوق بشر«

كميسيونهاي ويژه «و» كميته رفع تبعيض عليه زنان« 

در نقاط مختلف جهان پي گرفته » رسيدگي به وضعيت زنان

 . شده است

اين فصل با گزارشي از وضعيت تبعيض عليه زنان و نگاه به 

  .  عواقب اجتماعي و تربيتي آن به پايان رسيده است

  حقوق اقتصادي زن-2فصل

نويسنده در بند اول اين فصل از كتاب، سخن اش را با اشاره 

به اين نكته آغاز نموده كه در نظام حقوقي اسالم، زنان از 

لحاظ اقتصادي مورد توجه قرار گرفته و پشتوانه هاي مالي 

مانند نفقه، جهزيه، ارثيه، كار در خانه شوهر در قبال اجرت و 

نويسنده اين نوع . به نفع آنان در نظر گرفته شده است... 

برنامه حقوقي اسالم را در تحليلي، موجب اطمينان، اعتماد به 

نفس، نشاط و امنيت رواني براي زنان دانسته و اذعان داشته 

كه تنها در چنين محيطي عدالت اجتماعي تأمين مي گردد و 

 هموار مي شود و به راه توانا سازي استقالل و خودكفايي زنان

اين ترتيب زمينه هرگونه تبعيض، ستم، بي حرمتي وآسيب 

 . پذيري زنان در جامعه از بين خواهد رفت

نويسنده در بند دوم اين فصل،  توجه خود را به راهكارهاي 

معطوف داشته و رسيدن به اين آرزو را » توانا سازي زنان«

آن اشاره شد، به عالوه بر وجود پشتوانه هاي اقتصاديي كه به 

زندگي «، »تأمين محيط سالم«راهكارهاي مكمل ديگر مانند 

  بهرمند شدن زنان از «، »طبيعي توام با حفظ كرامت انساني

  

 تصريح كرده كه ازدواج دختر 71قيد شده و در بند دوم ماده 

، و بر اساس » سال به هيج وجه جواز ندارد15كمتر از «

اي زير سنين تعيين شده را از همين مواد قانوني، ازدواجه

منظر حقوقي، اخالقي و تربيتي مورد بررسي و تحليل قرار 

 تصريح كرده كه 71قيد شده و در بند دوم ماده  .داده است

، و بر » سال به هيج وجه جواز ندارد15كمتر از «ازدواج دختر 

اساس همين مواد قانوني، ازدواجهاي زير سنين تعيين شده را 

قي، اخالقي و تربيتي مورد بررسي و تحليل قرار از منظر حقو

 .داده است

نويسنده ضمن تاكيد بر مالحظه شـرايط و وضـعيت اقليمـي و       

دختـر و   » اهليت عقلـي و روحـي     «و  » اهليت جسمي «داشتن  

پسر براي ازدواج، اشكال حقوقدان دكتر كاتوزيان را بر تعيـين           

ن در  سال قمري بـراي پـسرا  15 سال قمري براي دختران و  9

مطـابق نظـر    «قانون مدني ايران،  قابل توجه دانـسته و گفتـه            

ازدواج دختر و پسر در آغاز      (جواز اين ازدواج    ... دكتر كاتوزيان   

و در » محـل اشـكال و تأمـل اسـت    )  سال قمري16سال و  10

در نظريـات فقهـي ظـاهراً سـن ازدواج سـن      « گفته 65صفحه  

نـي سـني كـه    سن تكليف يع(تكليف در نظر گرفته شده است     

 سال تمام قمري را سپري      15 سال تمام قمري و پسر       9دختر  

بايد گفت كه شرايط اقليمي، محيطـي   «: و افزوده   » كرده باشد 

و اجتماعي مردم افغانـستان بـا نظريـات فقهـي قابـل تطبيـق               

 سـاله طفـل   15نيست يعني در افغانستان دختر نه ساله و پسر     

ـ        و سـرانجام در  » دخرد سـالي اسـت كـه آمـادگي ازدواج ندارن

آن چيـزي كـه   « به اظهار نظر پرداخته و گفته    60 و 59صفحه  

» قدر متيقن است اين است كه ازدواج قبل از بلوغ جايز نيست           

قانون مدني افغانستان حساب شده و دقيق با مـساله          « و گفته   

بر خورد كرده و شرايط و اوضاع و احـوال جغرافيـايي اقليمـي              

و نيـز در    »  گرفتـه، راي داده اسـت      مردم افغانستان را در نظـر     

به طور قطـع و يقـين سـن قابـل     «:  تاكيد كرده كه   66صفحه  

ازدواج همان سني است كه در قانون مـدني افغانـستان لحـاظ             

شده  است و همين سن براي شرايط اقليمـي و اجتمـاعي مـا               

 ..»قابل تطبيق است

» واقعيتهاي موجود«نويسنده در ادامه، بحثي را با عنوان 

ورده و در ذيل آن به ازدواجهاي در افغانستان اشاره كرده كه آ

در اين سالها در سنين پايين تر، رخ مي دهد و رايج شده 

است؛ وي بسبت به اين رويداد ضمن اين كه نتوانسته 

احساسات خود را كنترول كند به علل اين گونه ازدواجها 

جتماعي پرداخته و آن را معلول وضع نا بسامان و بحران زده ا

اين سالهاي بي غوري و زور ساالري دانسته و در اين زمينه به 

تا جاي كه من شاهد «: فجايع وستمهاي  اشاره كرده وگفته 

همان ] اين سالها[بودم دختر جوان داشتن در افغانستان 

  . »وضعيت قبل از اسالم عربستان را در اذهان تداعي مي كند
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  زير نظر هئيت تحرير 

         

 .حد اقل و حد اكثر آن نيز سخن گفته است

تاني كـه    بررسي وضعيت حقوق زنـان افغانـس       -3فصل

 شوهران آنان غايب اند 

امروزه يكي از مسايل مبتالبه افغانستاني ها و معضالتي كه 

اغلب خانواده هاي درون كشوري به داليل مختلف با آن در 

تا جاي . گير هستند، مساله زنان شوهر غايب به شمار مي آيد

كه بنده مطلع هستم شايد اين مساله براي اولين بار است كه 

سخن در اين فصل . اب مطرح شده استدر اين كت

 :باپرسشهاي ذيل آغاز مي گردد 

وضعيت زناشويي آن دسته از زنان افغاني كه شوهر آنان با « 

رضايت يا بدون رضايت زنانشان به طور طوالني مدت در 

 ؟»كشور هاي ديگر براي كار مي روند چه مي شود

ازمنظر فقهي، زوجيت و انحالل زوجيت آنان چه حكمي «

 ؟ »دارد

» طالق به دست مرد«آيا اين حكم فقهي كه مي گويند «

 ؟ »است، استثناء دارد يانه

  نويسنده در اين فصل مساله را با نگاه به فتاواي مراجع تقليد

نيز » اگاهي يافتن آنان از حقوق شان«و » مت سواداز نع

زن «منوط دانسته و در عين حال نتوانسته نگراني خود را از 

بنشيند، » مرد ساالري«كه ممكن است به جاي » ساالري

پنهان نمايد و  به همين خاطر در توضيح سخن گفته كه 

در »  عدالت اجتماعي«ايجاد » تواناسازي زنان«منظور از ايده 

  !تفوق و برتري جنسي زنان بر مردان«امعه است نه ج

نويسنده در سومين فراز اين فصل، از همپيوندي تئوري مثلث 

را به طور » دانش« ياد كرده و »  توانايي- دانايي-انسان«

انسان وعامل تحقق عدالت اجتماعي در » توانايي«مطلق سبب 

و آگاهي يافتن از حقوق «جامعه دانسته و بر همين اساس 

، )مانند حق مهريه، جهزيه، نفقه، ارث(» پشتوانه هاي مالي

استقالل در مالكيت را براي زنان، از اسباب » « احراز مالكيت«

، »تعريف«تأمين عدالت اجتماعي بر شمرده و سپس به 

هريك از اين آموزه هاي حقوقي و انساني » تشريح«، و»اثبات«

  به شروط، مسايل، اسالم براي زنان، پرداخته و ضمناً از توجه

مباني اثباتي، و آثار تربيتي، اخالقي  و رواني اين حقوق براي 

فرد و جامعه نيز غافل نمانده و در خصوص مهريه به 

 هنجارهاي پسنديده و ناپسند اشاره كرده و از تعيين منطقي 

و آراء حقوقدانان  از نظر فقهي، حقوقي و اخالقي مورد بحث، 

سشهاي ياد شده، مناقشه و تحليل قرار داده و كوشيده به پر

  .پاسخ الزم ارائه دهد

  سن ازدواج در قانون مدني افغانستان و – 4فصل 

 واقعيتهاي موجود

و از » سن ازدواج در قانون مدني افغانستان«در اين فصل از 

نگران » واقعيتهاي موجود«وضعيت بحران زده اجتماعي و 

سخن ) به خصوص دختران( كننده در مساله ازدواج جوانان 

  : ميان آمده واين دو پرسش را در آغاز مطرح كرده است كه به 

آيا از سوي قانونگزار در قانون مدني كشور سن خاصي براي «

 ؟ »ازدواج دختر وپسر در نظر گرفته شده است يانه

و د رصورت تخطي، آثار طبيعي واخالقي آن چيست واز « 

  ؟ »سوي قانونگزار براي آن چه پيامدهاي پيش بيني شده است

كه هم » اهليت« در ادامه بحث، مهمترين شرط ازدواج يعني

رضايت طرفين زوج وهم صحت عقد به آن بستگي دارد مطرح 

 71 و70گرديده و براي تعيين تكليف ازدواج كننده به ماده 

كه در آنها سن دختر  قانون مدني افغانستان استناد جسته

   قيد ال س18 سال و سن پسر 16براي اهليت داشتن ازدواج، 
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