
 

1   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

  
  
  
 
 
 

  بخش اول
  

  يمباحث مقدمات
 

    :خچهیمقدمه و تار
از زنان  د به مشايرا که خوش آ يد کسيپس نکاح کن« :ترمجه

د ، کـه عـدل   يديار پس اگـر ترسـ  دو دو و سه سه و چار چ
را که  يزيکن عينيک زن رايد يد پس نکاح کنيتوان يکرده من

ره سـو  «» .ديکرت است با آنکه جور نکنين نزديمال تان است ا
  »ي کابلري،تفس 3ه ينسأء آ
  در رابطه به تعدد زوجات يقانون مدن 86ماده  منت
صـورت   يق حاالت آتـ يک زن بعد از حتقيش از يب اازدواج ب«

 :تواند يگرفته م
 . زوجات موجود نباشدنيکه خوف عدم عدالت بيدر حال .1
 نفقـه زوجـات   نيتام يبرا ت مايليکه شخص کفايدر حال .2

 .مناسب را دارا باشد يسکن، تداول غذا، لباس، مياز قب
م بـودن زوجـه و   يکه مصلحت مشروع مانند عقيدر حال .3
 »به امراض صعب العالج، موجود باشد يا مصاب بودن وي

 نيدر قـوان  يتعدد زوجات از مجله موضوعات عمده و اساس
از مجلـه افغانسـتان در رابطـه بـه      ياسـالم  يکشور ها

. باشـد يزنان مخانواده و به خصوص در رابطه به حقوق 
 کشـور  ني و در قـوان مين موضوع در قرانکري جهت انيبه مه

ط آن يتا حدود و شـرا ،  نده شده است اجگن ياسالم يها
در امـور   عـداليت  يواضح و روشن بوده و بر عالوه از ب

  .دريصورت گ يريمسلمانان جلوگ يزندگ يصشخ
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ده تعـدد  ياست از پد ييد بررسيکه در دست دار يگزارش
ح يت صـر ير افغانستان بـا درنظـر داشـت هـدا    زوجات د
  .افغانستان ي و مواد مشخص در قانون مدنميقرانکر

جامعـه را   يواساسـ  ياصـل  گرخانواده منشاياز جانب د
متـدن   يوارتقـا  يل داده ودرتشکل اجتماعـات بشـر  يتشک
را اصـالح  يز ،باشد يرا دارا م ينقش عمده واساس يبشر

م جامعـه  يوحتکـ جامعه منوط بـه اصـالح خـانواده اسـت     
.  باشـد  ياد خـانواده اسـتوارم  يبرثبات واستحکام بن

ل ينکــه اســاس تشــکيتعــدد زوجــات از جهــت ا يبررســ
مــان يســازد وخــود ازدواج پ يازدواج مــ خــانواده را

انسـان   دو يزنـدگ  ه شالودنت خير يبرا يمقدس وعهد حمکم
  . ت فراوان برخوردار استياست از امه

 يمـ  يلقـ ت ياجتمـاع  بيث آسـ يـ منح يتعدد زوجات زمان
ت اسـالم و قـانون   عيکه مردان بـرخالف آنچـه شـر   شود، 

م يتصـم  ده،ن باره ارشـاد فرمـو  يفغانستان دراا يمدن
 نيـ ا نـد و در ريگيچهـارم م  به گرفنت زن دوم ،سوم وحيت

 يت وقـانون مـدن  عيحالت خامنها ازحقـوق شـان کـه شـر    
 ي قـانون رياعمال غـ  يده و قربانششان داده حمروم يبرا
  .  دنشويم

سـات  يهنادها ،سـازماهنا و تاس  ي متامنيکه درب يياز آجنا
خـاص وبسـزا دارد و    يتي، خانواده نقـش وامهـ   ياجتماع

ده اند ومهـه  يشيکه درباب سازمان جامعه انديمتام آنان
ان وآنــان کــه بــه ناکجــا يــا گرايــرو  ، حــيتنيمصــلح
 يآن بـرا  ياتيـ ت حيـ کردند برخانواده وامه يروم∗آباد

 يعـوامل  يده اند، الزم اسـت تـا رو  يورزد يجامعه تاک
بـا دقـت     سازديکه سالمت خانواده را به خطر مواجه م

اط فراوان برخورد صورت گرفته و اقـدامات الزم  يو احت
  .ديحفظ سالمت خانواده به عمل آ يبرا

                                                 
بازماندند ،کنج  يت اجتماعيبا واقع يارويکه ازرو يآن گروه متفکران ∗
ش بناکردند يقه خويل وسليا خاص مي  ياايرو يدندودران جامعه ايگز يلوتخ
شانرا  ييايخوانندوجامعه رو يم»utopianistناکجا اباد گرا«آنان را اصطالح .
آنان است  يشه هايمشحون ازاند يات اجتماعيادب. »utopiaنا کجا اباد «

 .اندخ  دانش را پوشانده يوازافالطون تا توماس مور ،سرتاسرتار
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و روشـن در   نـده معلومـات کـايف   ريدر بـر گ  گزارشن يا
 ينگدر رابطه بـه چگـو   يو شرع يرابطه به مواد قانون

وه عمـل  يسه آن بـا شـ  ياستفاده از تعدد زوجات و مقا
باشـد؛  يمردان در افغانستان در رابطـه بـه موضـوع م   

 اصـول مهچنان اثرات تعدد زوجات که بدون در نظر داشت 
زنان، اطفـال و   يصورت گرفته است باال يو شرع يقانون

ل گرفتـه شـده و   يـ خـود مـردان بـه حتل    اجتماع و حـيت 
و مـردم بـه    دانان، رهربان مذهيبات علما، قانون ينظر

انعکـاس   گـزارش ن يـ خمتلـف ا  يصورت عام در قسـمت هـا  
  .افته استي
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  :ات مردم در مورد تعدد زوجات ینظر
  

  
   

  
  :قياهداف تحق

ه شـده  يـ ل هتيبا توجه به اهداف ذ يقاتيحتق گزارشن يا
  :است

  ل تعدد زوجات در افغانستانيحتل - 1
سه با يوه استفاده از تعدد زوجات در مقايش يبررس - 2

  افغانستان يات اسالم و قانون مدنيهدا
افغانسـتان در قبـال    ييموقـف ادارات قضـا   يبررس - 3

  تعدد زوجات
  خانواده و اجتماع راثرات تعدد زوجات ب يبررس - 4
  
  

کهياست، در صورت يب اجتماعيک آسيتعدد زوجات «
د و به نظر منکنت به آن عمل عير شريشوهر مغا

گ گ

است ت اسالم به ما اجازه دادهعيکه شريبا وجود« 
که ي، اما حدودمياوريبدر عقد  بهزن را  4که تا 

ن امر رايبودن ا يده امکان حتمکر بر آن وضع
  ».سازدو حيت ناممکن ميار مشکليبس

گفنت به زبان سهل است، اما من با داشنت زوجات «
را يز. ستميجامعه، موافق ن يط کنونيمتعدد در شرا

را عدالت حتقق . ن عمل دارميکه من از ا برداشيت
سازد م ناپذير »امکان
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 :قيوه تحقيش
ق سـوا  يـ ق از طريـ ن حتقيـ از اياطالعات و آمار مورد ن

سـوالنامه  . ده اسـت ش يو مصاحبه ها مجع آور لنامه ها
   موظـف پـروژه  نيم توسط حمققها و مصاحبه ها با دقت الز

مـورد   يشـ يک دوره  آزمايـ و بعد از امتحـان در   هيهت
  . استفاده قرار گرفته است

  : ل به عمل آمده استيمراحل ذ يق هذا با طيحتق
  

  :مرحله استخدام مصاحبه شوندگان –الف 
کـه بـا    ياز افراد يت موضوع تعدادياسبا توجه به حس

بـه صـفت   ت داشتند يق ما بلديحمالت خمتلف حتت برنامه حتق
ده و پرسشـگران بـه منظـور    شـ مصاحبه کننده استخدام 

 يوه مجـع  آور يبا ش ييق و آشنايت حتقيآگاه شدن از امه
الزم را  يل سـوالنامه هـا آمـوزش هـا    يمعلومات و تکم

ص ي شـده غـرض تشـخ   ينيتع افت و سپس به حمالت از قبليدر
  . ندشدل معلومات اعزام يا و تکميقضا

  
  : معلومات يمرحله جمع آور -ب

اکثـر معلومـات   ن سوالنامه ها حـد  يبا استفاده از ا
دونـوع   يپرسشـنامه هـا دارا   .ده استش يالزمه مجع آور

 يرت را بـرا عينه وسيبوده تا زم »باز و بسته «سواالت 
منونه پرسشنامه هـا را  « .ندکمعلومات فراهم  يمجع آور
 .»دييمطالعه فرما »2«مه مشارهيدر ضم

  
  :معلومات يل و بررسيتحل -ج

قـرار   يبه طور مهه جانبه مورد بررسـ  افيتيمعلومات در
 گـزارش  يقـ يو خـط حتق  يجه نقاط اساسـ يگرفته و در نت

  . ده استشه يمشخص و با توجه به آن راپور هت
  

  :» يمورد بررسمحالت « يجامعه آمار
 ،  اسـت  يافـراد  يق عبارت از متاميک حتقي يجامعه آمار
.  م داده شــده اســتيق بــه آن تعمــيــج حتقيکــه نتــا

زنـان و   يمتـام ، قين حتقيا يبرا ين جامعه آماريبنابر
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به موضوع تعدد زوجات مـرتبط   يبه شکل است که يمردان
بر اسـاس   يريبا استفاده از روش منونه گ قين حتقيا.ندا

  . ه شده استيهت ييايمات جغرافيتقس
بـه   ييايـ حمـالت از نقطـه نظـر جغراف    يرين منونه گـ يدر

از هـر   ينـدگ يم شـده و بـه منا  يخمتلف تقسـ  يحمدوده ها
حمـالت  .  پوشـش قـرار گرفتـه اسـت     ت حتـت يک واليحمدوده 

  : ل انديشده قرار ذ يبررس
  

  هرات .1
  دانيم .2
  کابل و حومه آن .3
  بلخ .4
  جوزجان .5
  پروان .6
  بدخشان .7
 ندهارق .8
  ننگرهار  .9

ت ها و منـاطق  يق از ملين حتقيا يريکه منونه گييااز آجن
کـه  ،تـوان گفت يخمتلف صـورت گرفتـه اسـت م    ييايجغراف
افتـه  يم يق بـه متـام افغانسـتان تعمـ    ين حتقيج اينتا
مه مشـاره  يرا در ضم يمورد بررسنقشه حمالت  «. توانديم
  ».دينکمالحظه  »3«
  

  :ب هاياصول و پرنس
ق کوشـش بـه عمـل    يـ قن حتيدر متام مراحل ا يبه طور کل

پ ها بـه منظـور   يک سلسله اصول و پرنسيآمده است تا 
ت يـ ق بـه طـور اسـتندرد رعا   يـ وه حتقيج و شي نتانيتام
  :دشو

ق يـ کوشش شده است تا اطالعات ناب و دسـت اول و دق  - 1
  .دشو يمجع آور
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ه چ وجـه مـنعکس کننـد   يه معلومات به هيل و جتزيحتل - 2
 ياصـل امانـت دار   و حمقق نبـوده  يشه هايافکار و اند

  . ده استشت يرعا در آن
  .ض بوده استيق مربا از هرگونه تبعيحتق - 3
  .ت ها بوده استيت مصاحبه شوندگان از اولويونئمص - 4
ان و مصاحبه شوندگان مطمح نظر يت قربانيت هويحمرم - 5

  .بوده است
  
  
  

  :مصاحبه شونده گان تعداد
احبه ل مصـ يـ تن به قـرار ذ  3250تعداد اق بين حتقيدرا

  : شده است
 افراد عام از نفر 1350به تعداد .1
ک زن يـ ش ازيکه با ب يمرداننفر از  450به تعداد .2

 .بودند کردهازدواج 
اول که شوهرانشـان   يامنها ازخنفر  450به تعداد  .3

 .نداز ازدوا ج کرده ين بار دوم يراب
کـه بـامردان زن    ييـ ازخامنها نفر  450به تعداد  .4

 .دنکرده ا يروسدار ع
 لهاين گونه فاميازوابستگان انفر  450دادبه تع .5
 ازمالامامان مساجدنفر  90به تعداد .6
ات يـ حماکم شهر کابل ووال نيتن از مسول 10به تعداد .7

 شدهاد ي
  
  :قيتحق گروهمشکالت  

 مشـکالت خـاص   ياجتمـاع ق يهرحتق ، دانند يکه مهه ميطور
امــون موضــوعا ت حســاس ريق پيــامــا حتق ؛ خــودرا دارد

 يجات وبـه خصـوص دررابطـه بـه زنـدگ     ل تعدد زويازقب
را يـ ز . باشـد  يمشکال ت به خصوص خودرادارام ،  يشخص

کمـرت حاضـربه    ، ن عمـل انـد  يا ي قرباننيزنان که اول
بـه   يق به مشکالتيواما به صورت کل حتق شونديمصاحبه م



 

8   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

معلومـات را   يورآند مجع ير مواجه بوده که فرآيح زشر
  : ساخت يمواجه م يبه کند

 لهابه مصاحبه يفام يمندعدم عالق .1
 يجامعه آمـار  «پاسخگو ييص وشناسايمشکالت درتشخ .2

 »قيحتق
 ازمناطق يدربعض ت کايفينبود امن .3
 ياکثرخانواده ها به خامنها اجازه مصاحبه را منـ  .4

 .دادند
ز است ؛اکثرمـردان از  يت برانگيچون موضوع حساس .5

 .کردند يجواب دادن امتناع م
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  دوم بخش
 

  عدد زوجاتت يخیتار ةنيشيپ
  

هـم  ، کـه  بـوده  يخيده تـار يک پديبأ يتعدد زوجات تقر
ارش زانسان قـرار داشـته اسـت؛ گـ     يات اجتماعيح يپا
  . ستين کمنه ين زميدر ا يخيتار يها

در باره تعـدد   يشرتيشواهد ب يخيخمتلف تار يدر دوره ها
 ي، امـر ي ، چند مهسرني؛ در مشرق زم زوجات در دست است

هـا،   يما دها، با بل. بوده است کامأل معمول و مرسوم
بـأ کمـرت   يها تقر ينيها، هندوها، چ يرانيها، ا يآشور

  .1به داشنت مهسر واحد، قانع بوده اند
ج بـود و  يـ امـر را  ي، چند مهسر يران عصر ساسانيدر ا

 يز مـ يـ ن ي عقدري، زنان غيمردان، گذشته از زنان عقد
ز بودنـد کـه   يـ  نريد وزنان اسـ يزان زرخريکن. گرفتند

  2.شدند يچاکر زن ، خوانده م
ش از ياز شاهنامه بـ  يفردوس يهبرام گور بنا به  گواه

  .ار کرده بوديخود اخت يزن برا  930

  
  

                                                 
رج ي، مرتجم، ايو اسالم ي، اجتماع ياسيخ سي، تاريسعادت هند ي علريام 1

 207ص  »1378نشر قوم، : هتران « يرزاق
 مهان جا  2

مهه   از دخرتان  تن يکنون هنصد وس
  افسران وهرانبرسر از گ

  
مثر است خامن به مشگوي شاه
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ط يمردان فقط در شـرا  ان اسپارت ها، هر چند کهيدر م
ک زن را داشـتند،  يـ ش از يازدواج با بـ  ، اجازهيخاص

ک يـ ش از يتوانسـتند بـا بـ    يل خود مياما زنان به م
  3.ببندند يمان زنا شوئيمرد پ

ان يـ ت از آن دارند که ادين دست، حکاياز ا يگزارشها
چ کدام کوشـش حمـدود   يبأ هيش از اسالم، تقريع پيو شرا

اورده يـ تعدد زوجات به عمـل ن  ينه ايدر زم يکننده ا
بـوده   يوافر آهنا عمدتأ به دو اصـل کلـ   يبودند و سع

چنـد   ي ازدواج بـا حمـارم، دوم الغـا   ميرخنست، حتـ . است
ار يـ ع، اختيان و شـرا يـ بأ در مهه ادياما تقر. يشوهر

 يکه حـاال بـرا  .مردان جماز بوده است يزنان متعدد برا
ع را مـورد  يان و شـرا ين اديوضاحت هبرت تا حد امکان ا

  .ميده يقرار م يغور و بررس
  
  :هودین یتعدد زوجات در د -1

زن از خانواده اسـت   يل جدائهود ازدواج عامين يدر د
مـت  يکـه ق ،  دن دخرت است يخر يو اصل ازدواج بر مبنا

ت پدر شـرط  يرضا.  شود يه پرداخت مياو به عنوان مهر
ان يـ هودين يان ديتعدد زوجات در م. ازدواج است ياصل
ز يـ و ن 4.ند يتواند چند مهسر برگز يمرد م. ج استيرا

 5.رود يمستحسـن بـه مشـار مـ     ياد  نسل امـر يجهت ازد
عالوتأ تعدد زوجه ها بدون حد و انـدازه شـرعأ جـائز    

  6.است
زن  300 ميزن دا  700غمــرب يمان پيچنانچــه حضــرت ســل« 

زن  60 و ميزن دا 18مان يپسـر سـل  . موقت داشـته اسـت  
  7» موقت داشته است
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 مهاجنا  5
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11   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

تعـدد زوجـات قـدرت     يشـرط اساسـ  « نين ديمهچنان در ا
  8» .شود يپنداشته م ياقتصاد
توانست بـا   يبودميم هر که پولدار و غين ن اساسيبه ا

 بـا وجـود   رينـد و اشـخاص فقـ   کک زن ازدواج يش از يب
هـا و   يماريب، ياوالد يب :  معقول چون ير هاداشنت عذ

  .ندنکبار دوم ازدواج  يوانستند برات يه منريغ
  

  :تیسوين عیتعدد زوجات در د. 2
 يتيبـا کـم امهـ   ل يـ د اظهار داشت که ازدواج در اجنيبا
ح يسـ حضـرت م « آمده است که  ل يدر اجن. شده است يلقت

   9»کرده است يجمرد زندگ
 يشخص جمرد در امور خدا فکـر مـ   «:د يگو يم polsپولس 

هرگـز   يسـ يشـد ع ياند يا مـ يکند و متاهل در امور دن
  10 ». ازدواج نکرد  لذا پولس هم ازدواج نکرد

بـه   يدر صورت ازدواج، هـر گـاه کـار زن و شـوهر    « 
شـان  يبرا يد، اجـازه ازدواج دومـ  يـ اجنام يمـ   ييجدا

داد، چـه زن و   يرخ مـ  ي امـر نيممنوع بود و هر گاه چن
 11 ».شدند يمرد زنا کار و مرتد شناخته م

د کـر تـوان اسـتنباط   يه از ماخذ فوق مبنأ با استفاد
ت منـع شـده و اسـاس    يسـو ين عيـ که تعدد زوجـات در د 

 ن امـر تـا  يـ و ا. اسـت  يتـک مهسـر   يخانواده بر مبنا
کــه زن و شــوهر يشــده، بــا وجود يانــدازه مهــم تلقــ

خـانواده شـانرا    يکننـد و فضـا   يکجا زندگينتوانند 
 ومک مـرد زن د يديـ اختالفات مکدر ساخته شده باشد نبا

  .دريبگ
  
  : فلسفه تعدد زوجات در اسالم.  3

                                                 
 مهاجنا  8
انتشارات روز، : هتران «ان و مذاهب در جهان، يخ ادي، تاريمبلغ آبادان  9

 720ص  » 1376
 721مهان اثر، ص   10
 » 1374انتشارات کاوه، : هتران «ان، کتاب سوم يخ اديتار » يرض «هاشم   11
 1418ص 



 

12   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

 ١۴٠٠در حـدود عىن يتعدد زوجات تا قبل از نزول قرآن، 
هنگـامى کـه   . ودش، جزء رسم و رسوم زنـدگى بـ  يسال پ

 ياز راههـا  يکيت، تعدد زوجات يان بود وکم مجع جونيزم
ورد کـه  ايـ را ب يي بود، تا انساهنانيت کردن زميعپر مج

. نـد ياي بنينقشه اهلى به کره زمـ  ياجرا يالزم بود برا
ت يـ مجع ا بانـدازه کـايف  يـ قرآن نازل شد، دن کهيهنگام

بـه   تها را را جـع ي حمدودنيدا کرده بود و قرآن اوليپ
  . کردينيتعدد زوجات تع

ازه داده شده اسـت، امـا حتـت    تعدد زوجات در قرآن اج
ن يـ هرگونـه سـوء اسـتفاده از ا   . ار سـخت يبس يطيشرا

ن، يبنـابرا . آورد يببـار مـ   ينيعذاب سـنگ  ياجازه اهل
اجـازه داده    »ج«اگر چه تعدد زوجات از طرف خداوند 

ات م تعـدد زوجـ  ييش از آنکه بگويشده است، خوب است پ
 يقـا بررسـ  يدقآنـرا  ط يشـرا  ؛اجازه داده شـده اسـت  

  .ميکن
او . غمرب خدا اسـت يپ »ص«نجا حممد ين مثال ما در ايهبرت

نکـه مهسـرش   يه، تـا ا جيک زن ازداوج کرده بود، خديبا 
از  یکـ يه بودنـد، جبـز   جيـ فوت کرد فرزندانش مهه از خد

ه جيـ کـه خد  ين، مهسر و فرزندانش تا زمانيبنابرا. آهنا
ست و پنج سال، از توجـه  يمدت ب یعنيغمرب بود، يمهسر پ

ل خاصـى حممـد   يـ بـه دال . غمرب برخوردار بودنـد يکامل پ
. ک زن داشـت يـ ، يسـالگ  ۵٠تا سن  يسالگ ٢۵از سن »ص«

وه زنـان  يـ ش بـا ب يمانده از زندگ يسال باق10در خالل
گذاشـته   یاز خود باق یاديمسن دوستانش که بچه هاى ز

اج يـ هـا بـه خانـه احت    بچـه .  ازدواج کـرد  ؛ بودند
آنـرا فـراهم    »ص«غمـرب  يکه پ یت پدريشخص هبوداشتند 

مـان،  يتي یبـرا  یت پدريفراهم آوردن شخص.  کرده بود
ازتعـدد زوجـات در   ی که جهت طرفدار ىت استيتنها موقع

  .»۴:٣«قرآن آمده است 
اسـى  يمـان، سـه ازدواج س  يتي از ازدواج با مادر ريبغ

ک او يـ دوسـتان نزد . سـت بوده ا »ص«هم در زندگى حممد 
اصــرار داشــتند کــه   »رض  « و عمــر  »رض« ابــوبکر
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  »رض  «و حفصــه »رض  « شــهيغمــرب بــا دخرتانشــان عايپ
انشـان  يادگى سـنىت در م ازدواج کند، تا وابستگى خانو

اى مصرى بـود کـه   ي ازدواج با مارنيسوم. دشوبر قرار 
اسى از طـرف حـاکم مصـر بـه او     يبعنوان نشان دوسىت س

  . شده بود داده
د در زنـدگى  يکه مرد با،ديگوين مثال کامل به ما ميا

سـامل   یدار باشد و براى پرورش خانواده اوفا یيزناشو
ــبخت با ــو خوش ــرف زن و   ي ــود را ص ــل خ ــه کام د توج

  .کند فرزندانش
  : ار بر حمدود کردن تعدد زوجات دارد يد بسيقرآن تاک

ک يشرت از يبا بد مساوات کامل يکه مبادا نتوان، ديرتسياگر م«
  » ۴/٣« ».ديار کنيک زن اختيد يد، پس بايزن بر قرار کن

د، هـر  يـ  چند زن به عدالت رفتـار کن نيد بيتوانيمشا هرگز من« 
  »۴/١٢٩« ».ديکن یهم که سع چقدر
ه تعدد زوجـات احتمـال سـوء    يت هاى قرآىن بر عليحمدود

ــدا را خاطرنشــان م    ــتفاده از قــانون خ . دکنــياس
دا نکـرده  يـ نـان پ يکه کامالً  اطميانن، تا زميبنابرا

د يـ سوء استفاده خنواهـد شـد، با   که از قانون خدا ميا
شــهوت خــود را گرفتــه و از تعــدد زوجــات دورى  جلــو

م که تعـدد زوجـات   يت و مکاىن هستياگر در موقع. ميکن
ک يـ ه توجه خـود را صـرف   ست، هبرت آن است که مهيج نيرا

کودکـان،   یوانرفاه اجتماعى و ر. ميکن انفرزند زن و
کـه تعـدد زوجـات ممنـوع اسـت،       یيخمصوصاً  در کشـورها 

  . کنديشنهاد ميک زىن را پيشه روش يباً  مهيتقر
 »يچنـد مهسـر  « اسالم رسم تعدد زوجـات  ميکه  خوانديطور

ن اصـالحات  يـ نکرد بلکه آنرا اصالح کرد کـه ا  يرا ملغ
  :ميريگ يم يرا به بررس

ن يـ ن اسالم در ايد که ي اصالحنياول :د تعدد زوجاتيحتد .1
از  را قبـل يآنرا حمدود کرد، ز ،  د آوردرسم به وجو

ک نفـر بـه   ي.  است اسالم تعدد زوجات نا حمدود بوده 
و از آهنـا حـرم    توانست صد زن داشته باشديم ييتنها
 نيآن معـ  ياسالم حد اکثر بـرا  بوجود آورد، ويل ييسرا
ش از چهـار زن داشـته   يک نفر اجازه ندارد بـ ي. کرد
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ده يدر صدر اسالم د يرادات افيات روايدر حکا.  اشدب
ش از ين اسالم مشرف شدند بيکه به ديدر حال ،شود  يم

تا مقـدار   کردچهار زن داشتند و اسالم آهنا را ملزم 
  .  د را رها کننديزائ

 يبرده م» الن بن اسلم يبنام غ يمرد« از آجنمله نام 
او را   »ص  « غمـرب اکـرم   يزن داشـت پ  10که ،  شد 

 ي مردنيآهنا را رها کند و هم چن يجمبور کرد که شش تا
داشت پس از آنکه اسالم ه پنچ زن يبنام نوفل بن معاو

آهنـا را حتمـأ    يکيرسول اکرم امر کرد که  آورد  ، 
 12 .رها کند

 ،  عمـل آورد ه که اسـالم بـ   يگرياصالح د :شرط عدالت .2
ض يچ وجه تبعـ يعدالت را شرط کرد و اجازه نداد به ه

 .دريان فرزندان آهنا صورت گيان زنان و ميم
که در جهان قبل از اسـالم اصـل عـدالت بـه     يدر حال

هـود اقتصـاد را   ين يد «چنانچه. چ وجه شرط نبوديه
  . »دانست يتعدد زوجات م يبرا يشرط اساس

به هر حال اصالح سوم که اسالم در تعدد   :ضيرفع تبع. 3
ان يـ ض را چـه م يکه تبع،  بود  نيزوجات اجنام داد ا

  .کرد يان فرزندان ملغين و چه در مزنا

                                                 
انتشارات صدرا، :هتران «در اسالم، حقوق زن يمطهر يد استاد مرتضيشه  12
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  بخش سوم
  

  قيتحق يافته های
  
کـه  ، مرتبط اسـت  دست اويل يافته هاين فصل به متام يا

بـا آماروارقـام    يق ازساحات ذکرشـده متکـ  ين حتقيدرا
م ومـورد  يج آن تعمـ يارائه شده بدست آمده است ونتـا 

  .ل قرار گرفته است يه وحتليجتز
  : ل انديافته ها قرار ذي نيا
  

  :ندیگويم يمردم در رابطه به تعدد زوجات چ:بحث اول 
تن  »1400«جه مصاحبه با ينت

در مناطق خمتلف کشور نشـان  
ــه ذهن،دهديم ــک ــومي  يت عم

ح يشرت در جهت تـرج يجامعه ب
 باشـد چنانچـه  يم يتک مهسـر 

نشان ميدهـد  » 1«گراف مشاره 
مصـاحبه شـوندگان   % 86.5که 

حفظ سالمت  يرا برا يتک مهسر
دهنـد و  يح ميخانواده تـرج 

به تعدد زوجـات  % 13.5صرفآ 
  . نظر موافق دارند

ب در رابطـه  ي ترتنيبه مه   
نکه تعـدد زوجـات در   يبه ا
ــرا ــونيش ــه  يط کن در جامع

 ياديـ ؛ بازهم عـده ز رياخير است يافغانستان امکان پذ
واضـح مـی   » 2«گراف مشاره در  عينياز مصاحبه شوندگان 

آيا بيش از يک زن داشتن در جامعه ما امر حتمی است 

13.50%

86.50%

بلی
نخير

داشتن زوجات متعدددرشرايط کنونی جامعه ما امکان 
پذيراست!

3.50%

10.20%

12.40%

33.40%

46.30%

کامًالموافق
موافق
نميدانم
مخالف 
کامٌال مخالف 
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 يط کنـون يآنان تعدد زوجات را در شرا% 46.30 کهسازد 
    . داننديدر جامعه امر کامال نا ممکن م يست اجتماعيز

ــ ن نظــر يــ اريدر اخ
کوشش به عمـل   يسنج

د مـردم  يآمد تاعقا
ــدالت و  ــاره ع در ب

ــاو ــون ريات پمسـ امـ
ــ،ينانآ ــه ب ش از يک
مورد  دارند مهسرک ي

کـه  ،دريسنجش قرار گ
ن موضوع در گراف يا

  . افته استيوضاحت »3«مشاره 
ن يتـر  ي عدالت، اساسـ نيبر تام واضح می سازد کهگراف 

که ،سـازد  يو واضـح مـ   د دارديمشخصه تعدد زوجات تاک
 »%75 «صاحبه شونده گان از م  يا ت قابل مالحظهياکثر
  . داده اند ردجواب 

 :ميخوانين رابطه مياز زنان را درا يکيچنانچه نظر 
، حتقـق عـدالت و    ات دارمکه من از تعدد زوج رداشيتب«

امـا مـن در   . ن امر استيخاص ا يهايژگي آن از ونيتأم
 ».را سراغ ندارم ي کسنيچن يط فعليشرا
  

  : ان آمدن تعدد زوجاتيعوامل به م: بحث دوم 
نکــه تعــدد زوجــات بــه صــورت واضــح و روشــن در يباا

افغانستان مندرج اسـت؛ در   ي و در قانون مدنميقرانکر
 ي از آنـ ريد غيخمتلف که شال و عوامل يحاالت دال ياريبس

ا يـ تعدد زوجات و ، باشد که در قانون درج است باعث 
نکـه  يب بـا ا يـ  ترتنيبه مهـ . شوديازدواج جمدد مردان م

سـت؛  يموارد در ازدواج مطرح ن ياريت زنان در بسيرضا
 ک زن بـا مـرد  يـ خمتلـف در ازدواج   يامابازهم عـوامل 

  .  دخل استيمتاهل ذ

آيامردی را سراغ داريدکه مساوات وعدالت را به گونه واقعی آن 
بين همسران خودرعايت کرده باشد؟

25.10%

74.90%

بلی
نخير
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 ددر دوخبـش خمتلـف عوامـل ازدواج متعـد     نجـا يما در ا
 يمردان و ازدواج زنان را با مردان متاهل بـه بررسـ  

  : ميريگيم
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  : عوامل ازدواج مجدد مردان –الف 
  

  يصديفعوامل  مشاره
  26.23  يقوم يرقابت ها  1
  9.13  احساس نا امين  2
  11.01  نداشنت فرزند   3
  6.00  نداشنت پسر    4
  13.25  خامن يماريب  5
  7.32  ياقتصاد قو  6
  6.82  قدرت و موقف  7
  1.11  مسافرت  8
  14.12  عرف و تعامل  9

و عــدم توافــقتفــاوت هــا  10
  ان زن و شوهريم

4.97  

کـه  ،ميافتيدر  »تن 950 «جه مصاحبه با تعداد يدر نت
ازدواج جمــدد مــردان در مطابقــت بــا  يصــدين فيشــرتيب

وعات بلکه عوامل و موضـ ،نبوده يو قانون ين شرعيمواز
ن آهنـا  يل عمـده تـر  يباشد؛ در ذيدخل ميدر آن ذ يشخص

  : ميريگيم يرا به بررس
  
  :  يا منطقوی يقوم يرقابت ها. 1

ده شـده  يدهد؛  ديج مصاحبه ها نشان ميکه نتاييتا جا
ک سلسـله رقابـت   يـ اقـوام   و هاخانواده که در اکثر 

ن رقابـت هـا در اکثـر    يـ  مردان وجـود دارد و ا نيهاب
  .دهديافراد را حتت شعاع قرار م يخصوص يزندگ،حاالت

علـل و عوامـل    ياز آهنا نظر به بعضـ  يکيچنانچه اگر 
مبــادرت بــه ازدواج جمــدد   

ــد ــاورزن ــه يري؛ س ــر ب ن نظ
ــابيت ــاو  رق ــه ب ــد  يک دارن

مبادرت بـه گـرفنت زن دوم و   
%50.00  . کنند يچهارم م سوم و حيت
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19   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

زن را  4 افتد که آهنـا ايل  ين حالت بعضأ اتفاق ميدرا
 ن موضـوع در گـراف  يـ کـه ا ،آورندينکـاح در ب د يدر ق
  : افته استيوضاحت  يخبوب »4«مشاره

که نظر بـه رقابـت    يسازد آنعده مردان يم گراف واضح
مبادرت به گـرفنت زن سـوم   . ندريگ يک زن ميش از يها ب

ر حـاالت  ين موضـوع در سـا  يکه ا. کنند يو چهارم هم م
ا ات ريـ از نظر يل بعضـ يـ در ذ.  ده شـده اسـت  يکمرت د
  : ميکنيمرور م

  :   گفتنين باره چنياز جالل آباد در ا يمرد
 بـا  ميپسر کاکا.  گر گرفتميبود زن د ماريبخامن ام « 

دم زن يـ من کـه د . گر گرفتيکرد او هم زن د يمن مهچشم
  »...ز گرفتميسوم را ن

  :  گفتنياز قندهار چن يا مرديو 
نداشـت، جمبـور شـدم زن     يخامن من با من سرساز گـار « 
ز بـا مـن رقابـت داشـت زن دوم     يم، برادرم نريوم بگد

ز گـرفتم، بـرادرم   يـ دم زن سـوم ن ي دنيگرفت من که چن
م دارم کـه زن چهـارم را   يحاال تصم. ز زن سوم گرفتين
  ». مريز بگين
  
  :ت ياز به مصوونين. 2
مدافعـه از مجلـه موضـوعات     يمـردان بـرا   يکيفز يورين
ود؛ از جهـت  ريدر افغانسـتان بـه مشـار مـ     مطرحار يبس
ت، نـزاع بـر سـر    يـ داد و ملکيجا يگر منازعات بااليد

، و امثال آن از مجله مشـکالت عـام و    يخانوادگل يمسا
ود و از ريروزمــره مــردم در افغانســتان بــه مشــار مــ 

بـه آن   يقـانون  يدگيحل منازعات و رسـ  يکه براييآجنا
را دارنـد   يدگيت رسـ يصالح يتيمعموال حماکم و ادارت امن

ن حالـت  يـ در ا. ندارنـد  يکثرآ به آن دسرتسـ و مردم ا
نـد و  نک يا را خودشان حل و فصل ميقضان گونه يآهنا ا
ز حـل و فصـل   يق مساملت آميا از طرين قضايکه ايهنگام

 ينشد دسـت بـه جنـگ مـ    
زنند و واضـح اسـت کـه    

ن جنگهــا را مــردان يــا
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20   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

کـه تعـداد    .خورنـد  يشکسـت مـ   يدهند وآنان ياجنام م
 يکـ يفز يوريجه به نـ يدر نت. شدشان کم با يمردان جنگ

برنده شدن در نزاع و جنـگ اشـد ضـرورت احسـاس      يبرا
و صـرفآ در وجـود مـردان قابـل     رين نـ يشود و چون ايم

ت، و داشـنت تعـداد   يداشنت مصـون  يشناخت است، بنآ برا
  . است ياد پسر حتميز

ن حلـاظ در  يبـد نشان می دهد که » 5«مهچنان گراف مشاره 
ا يـ که برادر ندارند و  يمرداناز مناطق آنعده  يبعض

ا پسر کم دارند؛احسـاس  يتعداد برادرانشان کم است و 
ن کمبود مبـادرت بـه   يل ايتکم يبرا. کنند يم نا امين

 نـد ورز يهم زن چهارم م يگرفنت زن دوم و سوم و تا جا
 .  

 يکعده از مـردان را مـ  يات ين باره نظريچنانچه در ا
  : ميخوان
  :  از جالل آباد يمرد
کردنـد چـون    يشـه لـت مـ   يش مهيکاکا يرم را پسرهاپس«

  ».مريگر بگيپسرم برادر نداشت جمبور شدم زن د
  :  دانياز م يمرد
م از زن اول و دومم صـرف  يما، در قوم دمشن دار هست« 

  ». مريپسر داشتم جمبور شدم زن سوم را بگ 2
تـوان  يفـوق؛ م  يبنأ بـا اسـتناد بـه نقـل قـول هـا      

ون ئمصـ  ينقاط کشـور بـرا   ياريد که در بسکراستنباط 
  . مذکر مهم است يداشنت اوالد ها ،  بودن

د توجـه داشـت و آن   يـ ک نکتـه با ي ينجا روياما در ا
له يث وسـ يـ  حـاالت از اوالد صـرفآ بـه ح   نينکه در چنيا

رت يشود که خـود در مغـا  ياستفاده م يريانتقام گ يبرا
  . ون حقوق طفل قرار دارديآشکار با مواد کنوانس

  
  : يالداو يب. 3
 يکه قانون مـدن ، است ياز علل و عوامل يکي ياوالد يب

ده و کـر د يـ ش به آن تاکيخو 86ز در ماده يکشور ما ن
 ي ساخته است که در صورت نداشـنت اوالد مـ  ريخممردان را 
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 يپـس در هپلـو  . ننـد کز نکاح ين  يگريزن دبا توانند 
که ،اسـت  ياز عـوامل  يکـ يز ين ياوالد يب ،ر عوامليسا
از . خبشـد  يل مـ يک زن را تسـه يـ ش از يفنت بـ نه گريزم

ن منظـور مـورد سـوال قـرار     يـ که بـه ا  يجمموع افراد
آنان بـه علـت نداشـنت اوالد بـه     % 11.01گرفتند؛ صرفآ 

ان يـ ن ميـ امـا از ا . ده بودنـد کرازدواج جمدد اقدام 
بـه ازدواج   دن يـ ورز آهناقبل از مبـادرت »%  1«صرفآ 

  . دوم به داکرت مراجعه کرده بودند
  
  : يپسر يب. 4
مصاحبه شوندگان مـا  % 6

ق علت ازدواج ين حتقيدر
جمدد شان را نداشنت پسر 

در . ده انـد کـر وامنود 
افغانسـتان   جامعه سنيت

چنانچه قـبال در مبحـث   
ان شــد؛ يــت بيمصــون

 قابـل حتمـل مشـرده    ريل غينداشنت فرزند پسر از مجله مسا
 که پسـر ندارنـد  يچراغ کسـ « شود، ضرب املثل معروف يم

ها نشـان   خانوادهت داشنت پسر را در يامه» .خاموش است
ان پسـر و دخـرت   يـ ار مشهود و واضح ميض بسيتبع.دهديم

 دريگي موضوع منشا مـ نيز از مهيها ن خانوادهت يدر اکثر
ده نکـر د ييت اسالم تاعين موضوع را شريکه ايدر حال .

  . و داشنت فرزند دخرت را رمحت خداوند دانسته است
 منظـور  نيکه به مه مردان رااز  يظر بعضن ن بارهيدر ا

  : مينک يمرور م ازدواج جمدد منوده اند
 ي مرا طعنه مـ ميمن پسر نداشتم و مهواره عموزاده ها« 

  »از هرات يمرد«» . . .زدند 
  :  از جوزجان يا مرديو
توانسـتم  يداد کـه من يـ نداشنت پسر مرا آنقدر رنـج م « 

  » .آزادانه در شهر گشت و گذار کنم
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ن عامل دو موضوع عمده را کـه  يد اظهار داشت که اياب
 يبرجسـته مـ   ؛ار مروج اسـت يمتأسفانه در کشور ما بس

  : سازد
دا اسـت  يکه بر مهگان هويطور :ان دخرتان و پسرانيض ميتبع

ض يتبعـ  »يو دهـات  ياعم از شهر« در اکثر خانواده ها
ــم ــود دارد و ا ي ــران وج ــرتان و پس ــان دخ ــي ض ين تبع

آهنا اعم از گـرفنت جمـالس    يام شؤن زندگمتأسفانه در مت
ه، صـحت، ازدواج و  يـ م و تربي، تعلـ يسرور، نامگـذار 

 ياسـت کـه اسـاس آن خـانواده مـ      کردهشه ير... ه ريغ
ضـات از خـانواده خـود    ين تبعيگر ايان ديبه ب. باشد

تـا  و  »خـانواده شـوهر   «دخرت شروع شده و تـاازدواج  
  . کند يدا ميادامه پمرگ 

کـه پسـر    يده کـه مردانـ  يرسـ  يه حـد ضات بـ ين تبعيا
  . ندريگيسوم م م به ازدواج دوم و حيتيندارند تصم

  
 ين عامل اسـتنباط مـ  يکه از ايمموضوع دو :يعدم آگاه 

مهانا عـدم داشـنت    شود
امون ري، پمعلومات کايف

ــ ــينيتعــ ت در ي جنســ
ــ ــدات  م ــد يتول . باش

ــز ــيـ ــردان منـ  يرا مـ
ــ ــه تع ــنس ينيدانندک  ج

 يمربوط به خودشان مـ 
 .د نـه مربـوط زن  باش

ــرا ــاحت ب يب ــرت يوض ش
 مياجنـام داد  يسـکندر  هميفه دکتور هحمرتم اب يامصاحبه 

.  
  
  
  :  گفتنين باره چنيدرا يخامن  سکندر 
آن  22کـه   ،  جوره کروموزم دارنـد  23متام انساهنا « 

ک جوره آن کروموزم ي و  Somaticا ي ياتيح يکروموزمها
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23   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

در وجـود   يجنسـ  يکه کروموزوم ها. باشد يم يجنس يها
ن يـ کـه ا يدر حال. شـود  ياد مي »x  ، y «مردها بنام 

بنأ . شود ياد مي »x،x«کروموزم ها در جنس زهنا بنام 
کجا شود نـوزاد دخـرت و   ي xبا  xح هر گاه يهنگام تلق
» .ديـ آ يبوجود مکجا شود نوزاد پسر ي yبا  xهر گاه 

13   
ــد از مط ــأ بع ــه بن الع
تـــوان يمتـــون فـــوق م

 ينيتعـ  کـه د کراستنباط 
 جنس مربوط مردهـا  يريتغ
قـات  يرا حتقيـ ز ،شود يم

ــت  ــان داده اسـ که ،نشـ
  يا قابـل مالحظـه   يصديف

از مردان که به منظـور  
ــار دوم   تو ــر ب ــد پس ل

ــرازدواج  ــدکـ ، ده انـ
 ن موضوع درگـراف يبازهم صاحب پسر نشده اند چنانچه ا

  . ابدي يوضاحت م» 8«مشاره 
  

بـار دوم   يراکه بـ يت آنانيدهد که اکثريگراف نشان م
ده انـد بـه مقصـد    کـر به منظـور تولـد پسـر ازدواج    

دکتـور را   يادعـا  ين موضوع به خوبيکه ا،ده اندينرس
  .رساند يبه اثبات م

 
  : زن يماريب. 5
 يکـ يز يـ نزن  يماريب

از علل و عوامل اسـت  
به آن  يکه قانون مدن

اما . ده استکراشاره 
قات نشان يبا تاسف حتق

                                                 
 يلفونيژنتون، مصاحبه تيز ،معاون شفاخانه ماليليه سکندريدکتورفهم  13
06/02/14 
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24   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

ده و کـر سو استفاده ن حالت ياداده است که مردان از 
نـد مبـادرت بـه    نک يش را تـداو ينکه خامن خـو يبدون ا

  .  ده اندکرگرفنت زن دوم 
 يم مـ يترس ين موضوع را خبوبيا »9«چنانچه گراف مشاره 

  :کند
کـه  ين مـردان بـا وجود  يشـرت يسازد که ب يگراف واضح م

شان امراض صـعب العـالج نداشـتند مبـادرت بـه      يخامنها
  . ده اندکر دوم گرفنت زن

ن زنان به اثـر عـدم   يا %30قابل ذکر است که حد اقل 
جان خـود را از دسـت داده    ،به موقع يبه تداو يدسرتس
  . اند
 ک عـده از خامنهـا  يـ  در برابر د کهگرد يواضح من ياز

 يتـوجه  يبـ  اندک مواجه بوده انـد  يها يماريکه به ب
را کـه    يا نـه يکه اگـر هز يدر حال ،صورت گرفته است

در ،  کننـد يگرفنت خـامن دوم مصـرف م   يان شان براشوهر
خامنشـان  امکان داشت کردند  يخامن اولشان صرف م يتداو

ک عده از خامنهـا  يشرت نظر يوضاحت ب يبرا. دوش صحتمند
  : ميکن يرا مرور م

  : فياز مزار شر يخامن
ف شکر داشتم بـدون آنکـه شـوهرم مـرا     يمن تکل...«  

  » .گر گرفتيد يکند خامن يتداو
  :  از ننگرهار يخامن
توانسـت بـا    يربآمد و شـوهرم مـ  يدر جامن خبار م....« 

 ». گر گرفتيزن د يکند اما و يپول کم مرا تداو
  
  : ياقتصاد قو. 6

ده يـ صد مردان که بـه ازدواج جمـدد مبـادرت ورز   يف 7.3
 ده انـد کروامنود  يل آنرا داشنت اقتصاد قويدل ،  اند
قـات مابـه   يج حتقينتان دسته از مرد ها بر اساس يا. 

 و حـيت  يسـوم  يز اکتفا نکرده و زهنـا ين يگرفنت زن دوم
ن موضـوع در  يـ کـه ا . ده انـد کرز نکاح يرا ن يچهارم
  . افته استيوضاحت » 10«مشاره گراف 
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واضــح  ــراف  گ
ســازد  ــ  يمــ

 ياز مردان کـه اقتصـاد قـو    ياقابل مالحظه  يصديکه ف
چهـارم   حـيت  رفنت زن دوم، سـوم و دارند مبادرت بـه گـ  

ــر ــدک ــه در ا. ده ان ــچنانچ ــورد ي ــداد از ين م کتع
  : مينک يپرسشنامه ها را مرور م

  
  :  از کابل يمرد
تـوامن تـا    يخدواند به من پـول فـراوان داده و مـ   « 

  ». نم و نفقه شانرا بدهمکچهار زن نکاح 
  :  از هرات يمرد
تـوامن خمـارج    ياد دارم و مـ يـ به لطف خداوند پول ز« 

  ». نمک نيشان تأميرا با اوالدها ميمتام زهنا
د و با توجـه  ين قسمت ذکر گرديبا توجه به آنچه در ا

 يمـ  يقـانون مـدن   »86«مـاده   مفادبه برداشت ما از 
 يمنـ  يتوان استنباط کرد کـه شـرط داشـنت اقتصـاد قـو     

ط ير شـرا يکجا شدن بـا سـا  يو بدون  ييتواند به تنها
بلکـه  .  ت کنديازدواج جمدد کفا يمندرج در قانون برا

ار ازدواج يـ اخت يبـرا  يو منطقـ  يد عذر شـرع يمرد با
  .جمدد داشته باشد 

  
  :  قدرت و موقف. 7

ک يـ ش از يگـرفنت بـ   ينه هايز زميداشنت قدرت و موقف ن
ده و مردان با اسـتفاده  يل خبشيمردان تسه يزن را برا
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26   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

ده کـر ک زن نکـاح  يـ ش از يش با بيوقف خوقدرت و ماز 
  . اند

ا خاهنا و اشـخاص پـر نفـوذ    ياهنا و نداچون اکثرأ قوم
ن يـ ن از آهنا تـرس داشـته و ا  يريبوده اند و سا يقوم

ــا را   ــرس آهن ت
ه کـ ه کردبور جم

ش را يدخرتان خو
به نکـاح آهنـا   

ن يو ا . دنبده
عده اکثرأ تـا  

ــه  4 زن را بــ
ش يعقد نکاح خو

  . ورده اندآدر 
مشـــاره  گـــراف

نشان مـی  » 11«
نفـوذ و قـدرت    واقعأ قابل توجه اسـت و عامـل   دهدکه

ن آمـار  يشـرت ير عوامل را حتت شعاع قـرار داده و ب يسا
  .  از آن خود ساخته است ،  يرا در داشنت زن چهارم
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27   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

  :  از جوزجان يمرد
،  نم کـ ز نکـاح  يـ خواهم زن چهارم را نيفعأل م... « 
تواننـد   يترسـند و منـ   يرا در منطقه مردم از من ميز

  ». نديدر جوامب نه بگو
  :  از مزار يمرد
م دارم يندار هسـتم  تصـم  يمن خان و زم، در ولسوايل« 

 را پدرش نزدم دهقـان اسـت  يز ،  نمکزن سوم را نکاح 
.«  

افـت  يتعدد زوجات درموارد %  6.8ست که يهانداديقابل 
به اثر عامـل داشـنت قـدرت و موقـف      گزارشن ياشده در

  . بلند در اجتماع بوده است
  
  :عامل مسافرتها. 8
 يل بـرا يـ که مردان به عنوان دل، گرياز عوامل د يکي

هنا اسـتدالل  آ. کنند؛ مسافرت استيازدواج جمدد عنوان م
دوامـدار و ضـرورت    يکنند که به نسبت مسـافرت هـا  يم

ده کـر و مهسر مبادرت به ازدواج جمـدد  داشنت خانه  يبرا
رفنت دو زن اکتفـا  گـ ز مردان به ن دسته ايا% 92. اند
  .  ده اندکر

 . ميکنيل را مرور ميذ ياين باره قضايدر ا
ــرد« ــارت اش    يم ــا جت ــت؛ ام ــروان اس ــنده پ ــه باش ک

 دو تـا سـه   نيمـدت بـ   يف است و هر بار برايدرمزارشر
ف ياز شهر مزار شـر  يماند، با خامنين شهر ميماه در ا
  ». ده استکرازدواج 

  :  ديگويز در رابطه مياز بدخشان ن يمرد
 يکابـل مـ  به پول  به دست آوردن جتارت و  يبرا... « 

ک زن از يـ باشم جمبور شدم  ياد وقت ميروم و در آجنا ز
  ». مريز بگيکابل ن

  
  : عرف و تعامل. 9

ــرعالوه ا ــه   يب ــند از مجل ــات ناپس ــرف و عنعن ــه ع نک
متعـدد خـالف    يکه در وقـوع ازدواج هـا  ،است يموضوعات

ز يـ ؛ خود عرف ن ل استيق دخيار عميقانون به صورت بس



 

28   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

مل ازدواج جمـدد بـه مشـار    م از مجله عوايبه صورت مستق
ــ ــند از قب .  ودريم ــات ناپس ــعنعن ازدواج در :  ل ي

وه بــا اقــارب شــوهر، بــد يــت، ازدواج خــامن بيــطفول
حـاالت   ياريز در بسـ ين ياجبار يدادن،بدل و ازدواجها

ن يـ از ا يدهـد؛ کـه در بعضـ   يتعدد زوجات را گسـرتش م 
  . باشديدخل منيز ذياراده مرد ن حاالت حيت

  : ان زن و شوهرياوت ها مت تفیموجود. 10
 ينـه ازدواجهـا  يان زن و شـوهر، زم يـ م ااکثرآ تفاوهت

ن تفـاوت هـا   يـ ا.  ده اسـت يل خبشيمردان را تسه يبعد
ت ، مـذهب  يست، قوم، مليل، حمل زياز حتص يتواند ناشيم

  . و طرز فکر باشد
آهنــا را % »2.52«از جممــوع تعــداد مصــاحبه شــوندگان  

 نياز مهـ  يکـ ي يمبنـا کـه بـر   ،  داد يـ ل ميتشک يکسان
  . ده اندکرمبادرت به گرفنت زن دوم  تفاوت ها

فـوق   يک از تفاوهتايروشن شدن موضوع هر  يکه حال برا
  : ميکن يم يسررا بر

  
  : يمنطقو يتفاوتها
از شـهر و  خـود  کـه  يآنعـده زنان ،دهکرقات ثابـت  يحتق

ــان از ده  شوهرانشـ
نکـه  يا ايهستند و 

ــا از ده و  خامنهـــ
شـهر  شوهرانشان از 

 ان شـان يم ؛ هستند
ــ ــات ناش از  ياختالف

ده و کرعادات بروز 
 بعضأ شوهرانشان به
ــرفنت زن دوم  گـــــ

 چنانچه.ده اندکرمبادرت 
نشـان  »12«در گراف مشـاره  

از مجلـه  % 65 می دهـد کـه  
که به علت  يتعداد مردان

65.00%

35.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

شوهران دهاتی شوهران شهری

Series1

48%

30%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

شوهر تحصيالت بلندتر دارد خانم تحصيالت بلند تر دارد هم سطح 

Series1



 

29   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

انـد کـه    يمردان ،ن عمل زده انديتفاوت ها دست به ا
  .از دهات اند

  
   : يليتحص يتفاوتها

کـه   يل بـه خصـوص در حـاالت   يتفاوت در سطح و درجه حتص
شـرت بـه چشـم    يب،الت بلندتر از خامن داشته استيمرد حتص

کـه   ين رابطه آمـار ازدواج جمـدد مردانـ   يدر. خورديم
در گـراف مشـاره    شان دارنـد يالت بلندتر از خامن هايحتص
کـه ازدواج جمـدد   يدهـد در حال يرا نشان م% 48 که»13«

ل يـ تقل% 30خامنش باسـواد بـوده بـه     کهيمرد در حالت
ل زن و يکـه مسـاوات در درجـه حتصـ    يدر حال.افته استي

را % 22نرت آورده و ين واقعـات را از آهنـم پـا   يمرد ا
  .  دهدينشان م
دهد که آمار آنعـده شـوهران   ينشان م» 14«مشاره گراف 
در  ، ش دارنـد يخـو  يالت بلنـد تـر از خامنهـا   يکه حتصـ 

که آنعـده  يشرت است در حاليب ک زنيش از يازدواج با ب
 ي دارند در قدم دوم و آنعده کـه دارا ينيالت پايکه حتص

ده کـر ن عمـل  يـ کمرت مبادرت بـه ا  هستند يالت مساويحتص
 . اند

 
  : يقوم يتفاوتها

ان يــم يقــوم يتفاوهتــا
از علـل   يکيز ي ننيزوج

ــت ــردان را  ، اس ــه م ک
ل بــه گــرفنت زن يــمتما

را در يز.  کند يدوم م
ن تفاوهتـا  يـ ت ايموجود
 از کلتـــور و نيطـــرف

ــاوت  ــادات متفـــ عـــ
، باشـند  يبرخوردار مـ 

ه يـ ن ناحيـ شـان از ا  يعـاد  يجه روند زندگيکه در نت
مـردان بـه گـرفنت زن     ده است کـه شباعث متًاثر شده و 

  .  ندنکدوم اقدام 
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30   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

 يکه آمـار تفاوهتـا  ،شود يبعد از مطالعه گراف مربهن م
و .  ر داردقـرا  يدر سطح بلندتر ينظر به قوم يکياتن
سـتند، معمـوأل شـوهران شـان     يت نيـ ک ملي که از نيزوج
  .ند ل به گرفنت زن دوم بوده ايمتما تر اديز

  : گفتنين باره چنيدر يچنانچه مرد
رواج   وخـامنم بـه رسـم و   ميک قوم نبوديخامنم ازو من «

خـودم  قوم  من جمبور شدم که از. ما اطالع نداشت  يقوم
 »  .م ريبگ گريک زن دي
 
  :يمذهب يوتهاتفا

شـان فـرق   يهب شوهران با خامنهابعضأ اتفاق افتاده مذ
ل بـه گـرفنت زن دوم   يتبد ين افرتاق زمانيکه ا ،  کند
شـان   يشود که اوالدهـا  يم

 يوريش پـ ياز مذهب مادر خو
  . کنند

 يواضح مـ » 15«مشاره گراف 
مــردان کــه %67ســازد کــه 

ــان ازفرزند ــذهب  انشـ مـ
 اده انـد بـ  کـر  يوريمادرپ
ــيدزن  ــرده يرگ  ازدواج ک
کـه فرزنـدان شـان    يودازآهنـا باوج %33که يدرحال. اند

ن عمـل  يـ مبادرت به ا؛   کردند يم يوريپ يازمذهب پدر
  . اند دهيورز
  

  :  نندک يمرد متاهل عروس اسازد تا ب يکه خانمها را مجبور م يعلل و عوامل يبررس :بحث سوم 
تعـد زوجـات را از جانـب    چنانچه موضوع عوامل گسـرتش  

ز يـ د کرد کـه زنـان ن  ي، فراموش نبامير کردردان مروم
نقش مشـخص در انعقـاد عقـد     يث طرف ازدواج دارايمنح
افعانسـتان   يقانون مدن »77«چنانچه ماده  . باشنديم
 را نيت طـرف يانعقاد عقد رضا يبرا يط اساسيازشرا يکي
داند که در صورت عدم و جود آن عقد باطـل شـناخته   يم
  .   شوديم
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31   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

 و ميگفتـه آمـد   گـزارش ن يـ ا گر از آنچه درياز جهت د
ث معضـله  يآنچه به ح

در ازدواج هــا  يکلــ
در افغانستان وجـود  
دارد موضــوع اجبــار 

کـه   ،در ازدواج است
بـــا وجـــود داشـــنت 

ــممنوع ــانونيـ  يت قـ
مانــه يبــازهم بــه پ

 يع در جامعه عمليوس
ــويم ــث  . دش ــآ حب بن

عوامل کشاندن زنان به ازدواج با مـرد متاهـل را در   
ل بـوده  يـ ت زنان دخيکه رضا يدر موارد »الف«ور دو حم

ل نبوده اسـت  يت دخين رضايکه ا يدر موارد »ب«است و 
  :ميريگيم يبه بررس

  ستيل نيت خامنها در آن دخيکه رضا يعلل و عوامل يبررس: الف 
 : 
مشـهود از نـدادن    يکه  منونه ها ياجبار يازدواج ها 

کنـد،  يمث خـامن دوم ازدواج  يـ کـه بـه ح   ينقش به زنـ 
بـازهم در وجـود   بـارز آنـرا    يباشد که مثـال هـا  يم

وه بـا  يـ بد،بدل، ازدواج خـامن ب : عنعنات ناپسند چون
 مينـ يبيت و امثال آن مياقارب شوهر، ازدواج در طفول

 .  
 
 :   ت خامنها موثر استيکه درجلب رضا يعلل و عوامل يبررس: ب

  شـوند  يجمبور مـ که خامنها  ياجبار يعالوه بر ازدواجها
ــا ــدون رض ــل، تيب ــردان متاه ــا م ــه ازدواج  ب ــن ب ت

ز وجود دارد کـه آهنـا را   ين يعلل و عوامل يبعضد،دهن
کـه  ،  شـوند   ير ساخته و آهنا جمبور ميب پذيدأ آسيشد

ن علـل  يما ا.  ت نشان دهندي رضانيبا متاهل يبه عروس
، م شده اسـت  يترس »32«و عوامل را که در گراف مشاره 

  . ميريگ يم يبررسه ل بيدر ذ
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ن عامـل  يشرتيکه ب، شود  يبعد از مطالعه گراف واضح م
چـون مشـکالت    يو عـوامل  بـوده  خـانواده ت يـ عدم مرکز

در  قـرار دارد  يبعد يوه بودن در قدمهايو ب ياقتصاد
کــه عامــل طــالق در يحال
  . قرار دارد نازيل سطح
 يا بيو  خانوادهنت نداش

 ياريسرپرست بودن در بس
ــرتان را در   ــاالت دخـ حـ

ر يب پـذ يجامعه مـا آسـ  
کـه   ييآجنا زا.  سازديم

ــا ــاختار ه ــو يس  يعنعن
حاکم در کشـور، اوضـاع   

و  يتينا به سـامان امنـ  
 يزنـدگ  يبـرا  د اجتماع به دخـرتان فرصـت کـايف   يطرز د

شـرت  يهـم دخـرتان در ب   دهد و از طريفيتنها و جترد را من
  نقاط کشور ما از 

  
در نبـود  ستند يبرخوردار ن يالزم اقتصاد يها ييتوانا

شـرت  يده و بيـ مواجه گرد يشرت به ناتوانيمادر و پدر ب
ن دخـرتان  يـ که ا يث بار بر دوش اقارب و بستگانيبه ح

جـه  يشـوند و در نت يربنـد، شـناخته م  يبا آهنا به سر م
  . نندک يشوند تا با مرد متاهل عروسيحاضر م

ده بـود  کـر از بدخشان که با مرد متاهل ازدواج  يدخرت
  :  فت گني،چننهيدر زم

مادرم زنـده   را پدرم ويدرس خواندم ز 8من تا صنف « 
 يريـ کـه مـن داکـرت شـوم د    ، بودند وآهنا آرزو داشتند
مـن  ه فوت کرد وپدرم ب يماريب نگذشت که مادرم دراثر

 فوت کـرد هم که پدرم  يکه درس خبوان اما زمان،گفت يم
 گفـت  ميمامـا .  بـروم  ميشدم که به خانه ماما من جمبور
 ينگهـدار  د اطفال شانرايتب نروم بلکه باد مکيکه با

 يعروسـ  شدم که بامرد زن دار ن ناچاريا بنابر . کنم
را بعـد  يـ گر چاره نداشتم زيت دي از رضاريغه نم و بک

تيد؟ آيا از ازدواج با مرد متاهل راضی هس
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 ميک حلظه آرامـش در خانـه مامـا   ياز فوت مادر و پدرم 
  ». . . نداشتم  

کـه دو   ياز هرات که با مرد متاهل يب دخرتي ترتنيبه مه
  : ديگويده است مکرازدواج ،   زن دارد

درس خوانـدم و بـا پـدر و مـادرم      » 6«من تا صنف « 
ساله بودم مادرم و  16که  يزمان. ميداشت يخوش يزندگ

 د حالشان شـده بـود  يکه عا ييها يماريب پدرم در اثر
بـور بـودم بـا    ا رفتند من جمياز دن يگريبعد د يکي، 

شـه  يرا مه مـ ميخـامن کاکـا  . کـنم  ي زندگميکاکا خانواده
خواستم کـه خـود    يم. کرد يکوب مو لت  داد ويطعنه م

ک مـرد زن دار بـود از   يـ ه ما که يرا بسوزامن که مهسا
را يـ ، زدادمنشـان  ت يمـن رضـا   و کـرد  يمن خواستگار

  ». . . گر نداشتم يد  ةچار
اوقـات فشـار هـا و     يبعضـ  گـزارش ن يج ايبراساس نتا

ده شـ اعـث  ز بيـ ن نياز والـد  يکيمشکالت در اثر نبود 
است که دخرتان به ازدواج با مرد متاهـل آمـاده شـده    

ا پـدر  يـ ن حالـت در نبـود مـادر و    ياند که البته ا
جه پدر مبادرت بـه  يکه در نت،نبود مادر. متفاوت است

ه يـ ل رويـ از قب  ييفشار ها،  ده است کرازدواج جمدد 
ت از مهـر  يـ نا سامل مادر اندر، عدم توجه پدر و حمروم

و  دهشـ دخـرتان  د احسـاس کمبـود در نـزد    اجيپدرباعث ا
و حقارت حاضـر بـه ازدواج بـا     ييز از تنهايگر يبرا

امـا در عـدم وجـود پـدر و در     .  مرد متاهل شده است
 يگـر يد يات بوده اسـت مشـکالت  يکه تنها مادر ح يزمان

ده اسـت  شـ باعـث   سرپرسيت ي، بيل مشکالت اقتصادياز قب
هم بـه   يت و گاهي وضعنيجنات خود از چن يکه دخرتان برا

 مصـارف خـانواده بـه    نيخاطر کمـک بـه مـادر در تـام    
ن يـ از ا يبعضـ . شده انـد  يازدواج با مرد متاهل راض

  : ميکنيموارد را مرور م
  

  :  از کابل يخامن
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ساله بودم که مادرم فوت کرد وپدرم بـازن  15من دخرت «
ل يـ ثق يمادر اندرم مهواره کارها.   دکر يعروس يگريد

جمبور بـودم تـا    داد که اجنام دهم حيت يم ميو شاقه برا
 م و پدرم از حال من با خـرب نبـود  کنشب کار  ينصف ها

سـاله  45 يازاقارب مادراندرم که مـرد  يکين وقت يدرا
 کـر ازدواج  يگر هم داشـت ازمـن تقاضـا   يک زن ديبودو

 ». نمکازدواج  يهم جمبور شدم باو منو
  :  ياز غزن يخامن
پدرم .مکتب بودم 9من صنف که مادرم فوت کرد يهنگام« 

گر گرفت ومبن گفت که مکتب نروم وجمبوربودم متـام  يزن د
نبـود کـه از دسـت     يخانه را اجنـام دهـم روز   يکارها

ه مـن  يـ را بر عليرا خامنش ويز.  پدرم لت و کوب نشوم
از مـن  سـال  20کـه   ين هنگـام مـرد  يد دراکر يک ميحتر

ن نشـا ت يد ومـن رضـا  کـر  يبود ازمن خواسـتگار بزرگرت 
  ». . . دادم

  
  :  از ننگرهار يخامن

م يتوانستي و منميبعد ازفوت پدرم ما بار دوش مادرم بود«
 امـا  ميتاکار منـا  من مکتب را ترک کردم. مينکرا کمک يو

 مـرد  ک يـ  بنـأ جمبـور شـدم بـا    . شد يدا مني پميکار برا
نم تـا  کـ  يگر هـم داشـت عروسـ   يکه دو زن د،  دوکاندار

 ». . . نم کخواهرامن را کمک بتوامن مادر، برادران و 
  
  

  :دان ياز م يخامن
خواندم که  يسال داشتم و در صنف ششم درس م 14من «  

 يمـ  يپدر کالمن زنـدگ  خانواده يما مهرا. پدرم فوت کرد
داد يـ ش زن منيبـرا  يکسـ .  سن اش کالن بودميکاکا. ميکرد

د کـر  ين مرا  بدل زن خود به خسربره خود عروسيبنابر
 . . .«  

گـر  ياز عوامـل د  يکـ يز ياز تاهل مرد ن يم آگاهعد  
 ازدواج هـا بـه مشـار    نيچـن  يت دخرتان برايدر کسب رضا
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افغانسـتان موضـوع    ينکه در قـانون مـدن  يود، با اريم
ت خـامن  يت و رضـا يداشنت خامن اول و دوم از وضـع  يآگاه

قـانون   89چـه مـاده   نچنا«اول شرط گذاشته شده اسـت  
  :دارد  صراحتنين باره چنيدرا يمدن
ک زن مطـابق حکـم   يـ ش ازيازوداج با ب درکه يشخص« 

را  ن قـانون متاهـل بـودن خـود    يا »86«ة مندرج  ماد
دًا يـ که جد را يح زنيموافقه صر ت ويرضا و دنککتمان 

اورده باشـد ،  يـ مورد بدسـت ن  به نکاح گرفته است در
ت يصـورت عـدم رضـا    تواند در يد مينصورت زوجه جديدر

وج ،مطـابق بـه احکـام منـدرج     به دوام معاشرت بـا ز 
ق به سبب ضرر ازحمکمه مطالبه يبراساس تفر »183« ةماد

ده شـ واقع ن يزي چنيحاالت چن يارياما در بس ».دکنطالق 
د از ازدواج ريگيث خـامن دوم قـرار مـ   يکه به ح يو دخرت

ن يـ ز ايـ قات ما نيچنانچه حتق. ندارد يمرد آگاه يقبل
قابـل   يصـد يا فريـ ز. ده استيادعا را به اثبات رسان

بدون اطـالع دادن بـه خـامن     »%34«ازمردان   يا مالحظه
اش؛ اقدام بـه ازدواج   ت خامن اويليش ازموجوديخو يدوم
  . ده اندکرجمدد 

ز از عوامـل  يها ن ، خانواده  يبرعالوه مشکالت اقتصاد
ت دخرتان به ازدواج با مـرد  يدر جلب رضا يار اساسيبس

 يهـا خـانواده  بعضأ  لن عاميا. دنوريمتاهل به حساب م
ش را يسازد تا دخرتان جـوان خـو   يبضاعت را جمبور م يب

بـرعالوه عامـل   . نديمتاهل نکاح مناو به مردان متمول 
ت دخرتان جوان مـؤثر واقـع   يدر قسمت جلب رضا ياقتصاد

 يکردن زنـدگ  يکنند که باقربان يو آهنا فکر م شود يم
از خـواهران و برادانشـان را    يتواننـد زنـدگ  يشان م

نکـه حـد اقـل وزن    يا ايـ و . جنات دهند يفقر و گرسنگ
  . نندککم خانواده مصارف خود را از دوش 

 مينـ ک يکعده از خامنها را مرور ميز نظر ينجا نيدر ا
:  
  

  :  از پروان يخامن
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صـرف  . ما را بدهـد  يپدرم پول نداشت که مصرف زندگ« 
گرسـنه   ي و بـاق ميک وقـت نـان خبـور   يم يتوانست يما م
ن ســبب بــا مــرد پولــدار متاهــل کــه يــاز ا .ميباشــ

 ».دمکر يند، عروسکپدرم کمک  يتعهدکرده بود مهرا
  

  :  ياز غزن يخامن
 شده بود و توان کار را نداشـت و بـرادرمن   ريپدرم پ« 

ل  بودم جمبـور  يخورد سن بودند من تنها دخرت جوان فام
خواسـتم   يرا مـ يـ نم زکـ  يشدم که با مرد متاهل عروس

  ».نمکمک ل ام را کيفام
مـا   نکـه در جامعـه سـنيت   يب با توجه به اي ترتنيبه مه

گـر  يمردان در نقش نان آوران خانه بوده و از جانب د
 قـرار ندارنـد کـه    يتيدر مـوقع  يزنان از نظر اقتصاد

آنـانرا از   يوه گيند؛ بنآ بنکبتوانند مستقالنه عمل 
 نيتـام  يسـازد و بـرا  ير ميشرت ضربه پذيب ينظر اقتصاد

د و اطفال خود به ازدواج با مـردان متاهـل   شت خويمع
ــ ــه در بس ــوهر   ياريک ــتگان ش ــره وابس ــات از زم اوق

  . ندشوير ميباشد، ناگذيم
ن مـورد مـرور   يـ از خـامن هـا را در   يتعـداد  يخاطرات

  : ميکنيم
  
  : از هرات يخامن 
شـان   يبعد از مرگ شوهرم سه فرزند داشتم کـه متـام  « 

توانسـتم   يفت منر يشان به مکتب م يکيخوردسن بودند و
 نيدر عـ را پول نداشـتم و يز،  را به مکتب بفرستم  يو

نـده  يان آريم مباننـد و حـ  يتعلـ  يخواستم که ب يمنحال 
. ل نبود کـه مـرا کمـک کنـد    يدر فام يشان بودم و کس

 يرا ويـ ز. نمکـ  يبنأ جمبور شدم با مرد متاهـل عروسـ  
  » مرا با اطفامل بدهد يوعده کرده بودکه خمارج زندگ

  
  : از کابل يخامن
نبـود   يل شوهرم کسـ يبعد از شهادت شوهرم، از فام«  

هم چنـان مـا   .  که مرا کمک کند و دخرتم خورد سن بود
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توانسـتم تنـها    ي ومنـ ميکـرد يم يزنـدگ  يـي درخانه کرا
سـواد بـودم امکانـات     يعـالوه بـرآن بـ   .کـنم   يزندگ

ن  جمبور شدم کـه بـا مـرد زن دار    يکارنداشتم بنابرا
   ». نمک يعروس

ت يست که در قسـمت جلـب رضـا   يعوامل يکيز از يطالق، ن
خامنها موثر بـوده و بـه   

ر يآن اساس خامنهـا ناگـذ  
شوند با مـرد زن دار   يم

ان يـ بـه ب . نـد نک يعروس
 يکعـده از خامنهـا  يگر يد
شوهران شـان آهنـا را    که

بـه منظـور    دهـد  يطالق م
ــا ــال تکل ييره ــياز ب  يف

چنانچـه  .  ندنک يشوند با مردان متاهل عروس يجمبور م
ز يـ نجـا ن يدر ا ترسيم يافته است» 18«در گراف مشاره 

کعده از خامنهـا را بـه منظـور اثبـات مـدعا      ينظرات 
  : مينک يمرور م

  
  :  از کابل يخامن
 ينکــه از شــوهرم طــالق گــرفتم، مشــکالت يبعــد از ا« 

توانسـتم خمـارج فرزنـدامن     يرا منيز،  فراراهم خلق شد
ر شـدم بـا مـرد زن دار    يزبنـًا نـاگ  .  نمکـ  نيرا تام

  ».  مکن يعروس
  

  : از هرات يخامن
ر شـدم  يز، نـاگ داد طـالق  مرا نکه شوهرم يبعد از ا« 

را مـردم حمـل و قـوم    يز ،  نمک يبا مرد زن دار عروس
  ». دادند يمرا طعنه م

  
  : ک بار ازدواج کرده اندیشتر از يکه بيتجارب کسان: چارم بحث   

 تبـه  مر يدواج بـرا کـه بـه از   يبه صورت عموم مردانـ 
ن عمـل  يـ ده انـد از ا يشرت از آن مبادرت ورزيدوم و ب

شـان  يرا برا يفراوان را مشکالتيباشند؛ زيخود نادم م

يا از ازدواج با مرد متاهل راضی هستيد؟

91.00%

9.00%

بلی 
نخير
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ز تـذکر  يکه قبال ن يبه وجود آورده است، بر عالوه قسم
ت مـرد  ين ازدواج ها رضاياز ا يبه عمل آمد در تعداد

 ين عمـل بـر مبنـا   يـ ل نبوده اسـت و صـرفآ ا  يز دخين
ن مـورد  يـ ادر.  عنات و رواج ها صورت گرفتـه اسـت  عن
شـرت از  يرا کـه ب  ياز مردان يات تعداديرظم نيخواهيم
  : ميريبگ يده اند به بررسکرکبار ازدواج ي
  

  :  گفتنين باره چنيازبدخشان درا يمرد
نامزد شده بودم امـا   يرا دوست داشتم وباو يمن دخرت«

ا به گفتـه  وه اش بنيبرادرم فوت کرد وجمبور شدم با ب
 که خـامن  ميد بگوينم باکدان حمل ازدواج يفس شيپدرم ور

سال ازمن کالن باشد امـا مـن    15د درحدود يبرادرم شا
  ». جز ازدواج نداشتم ياچاره 

  
  : ک ساختي شرنيدان خاطره خود را باما چنياز م يمرد
 ياما زمـان .دشده بودم ز نامميت با دخرت کاکايدرطفول«

وصلت عالقـه نداشـتم امـا پـدرم     ن يکه جوان شدم به ا
وپــس .نــدکرد بــزور مــرا جمبــور بــه ازدواج ميوکاکــا

کـه دوسـت     يم گرفتم که با دخـرت يتصم يازازدواج باو
  »   نمکدارم ازدواج 

  :ده اندکربار دوم ازدواج  يکه برا يافراد يف بندیرد: بحث پنجم   
کـه   يات افراديده است تا خصوصيکوشش گرد قسمتن يدرا
ا بـه  يد و شو يده اند بررسکرکبار ازدواج ي شرت ازيب

ده شود که کـدام مشخصـات   يده تا دشگر کوشش يعباره د
شـرت از  يک مـرد را مسـاعد بـه ازدواج ب   يـ ات يو خصوص

ــار مي ــازديکب ــا.س ــات دربرگي ــرين مشخص ــده حتص الت، ين
   .باشد  يم ياقتصاد،حمل بودوباش وموقف اجتماع

  :  التياز نظرتحص -الف
 يبشر مـ  يمهم وارزنده درزندگ يزشاخص هاا يکيالت يحتص

انساهنارا حتت شـعاع   ين عامل متام شئون زندگيا ، باشد
 يل مـ يز تشـک يـ قرار داده واساس وهتداب متدن جهان ران

را يـ ز.کنـد  يمـ  يرا درجامعـه بـاز    يمهمـ دهد ونقش 
ب يـ درپرتو علم ودانش است که ؛ افـراد ازحقـوق ووجا  
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ل، يبا سواد وبا حتصـ گران با خرب بوده واشخاص يخود ود
  .رسانند يگران صدمه ميکمرت به د
باشـد  يز بارزميـ انسـاهنا ن  يخصوص يالت درزندگينقش حتص

ــ »19«چــه گــراف مشــاره نچنا الت ينشــاندهنده نقــش حتص
  .باشد يدرارتباط به تعدد زوجات م

 
 

 يگــراف بــه خــوب
ــ  ــان م ــد ينش  ده

که  يآنعده مردان
 الت عايليحتص يدارا

 هستند چون لسانس
ل يــوماســرت کمرتمتا

ــ  ــرفنت ب ــه گ ش يب
ــاز ــد يــ ک زن دارنــ

ــده از يدرحال ــه آنع ک
ــه دارايمردان  يکــــ
ــ ــدايحتصــ  ييالت ابتــ

ــتند يابيو ــواد هسـ سـ
ا ل کرده هيشرت ازحتصيب

ش يمبادرت به گرفنت بـ 
  .ده اندکرک زن ياز
  
  :  از نظراقتصاد:  ب

،کــه  ياقتصــاد قــو 
انسـاهنا ازخـود جبـا     ياثرات مثبت دراکثرساحات زنـدگ 

نجــا بــه خصــوص يشــته اســت وامــا بــا تاســف دراگذا
خـانواده   يرابـاال  يک زن اثرمنفـ يش ازيدرازدواج باب

کـه   ينعـده ازمردانـ  آگـر  يان ديـ بـه ب .کند يوارد م
ش يل بـه ازدواج بـا بـ   يـ ادترمتايدارند ز ياقتصاد قو

  .ک زن دارندياز
ن آمـار را  يشـرت يدهـد کـه ب   ينشان م» 20«مشاره گراف 

 يدارند که ازاقتصـاد قـو   ينانک زن آيش ازيدرگرفنت ب
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اقتصــاد  يکــه اشــخاص کــه دارايبرخوردارنــد؛ درحال
ده کـر ن عمـل  يـ هستند کمرت مبادرت بـه ا ف يمتوسط وضع

  .اند
  
  :  از نظرمحل بود وباش: ج

ده بـوده اسـت   ين  پديز اثرگذار به ايحمل بود وباش ن
ات ،فرهنـگ  نـ  ازنگـاه عنع نيوده نشـ  يرامناطق شهريز.

ن وجـه  يگر فرق دارند وايازمهد ياجتماعالت الزمه يوتسه
ش را برباشـنده گـان آن   يات به خصـوص خـو  ريافرتاق تاث

بـه   »21«ازخود جبا گذاشته است وچنانچه گـراف مشـاره   
  کندين موضوع اشاره ميا

ش يدن بـ کرن امار درنکاح يشرتيدهد که ب يگراف نشان م
  .دارند  يمردان دهاترا،  ک زن ياز

ــه  ــا چنانچــ امــ
ر م دينـــــــيبيم

حـــاالت  ياريبســـ
امکــان دارد حمــل  
 ريبود و بـاش تـاث  

گسـرتش   يم رويمستق
ده نداشته ين پديا

رقـم  % 47باشد چون 
اســـت و  ييبـــاال

ده شـده  يـ اکثرآ د
است که مـردان ده  

داشـنت زن   ي بعد از مهاجرت بـه شـهر هـا در آرزو   نينش
  .ورزندين عمل مبادرت ميشرت به ايباسواد ب

  
  :  از نظراقتدار ونفوذ -د

فـا  يواجتمـاع ا  خانواده را در ينقش مهم رت ونفوذقد
ــ ــايف   يم ــدار ک ــدرت واقت ــه ازق ــد وآنانک ــل  کن درحم

سواسـتفاده   صـت فرن يـ تواننـد ازا  يمبرخوردارهستند 
  . نندک

47.14%

52.85%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

شهرنشين ده نشين

تاثير محيط بر تعدد زوجات

Series1



 

41   گزارش تحقيقي تعدد زوجات در افغانستان

اد آور شد که منشأ قدرت و اقتـدار در حمـل را   يد يبا
  :افتين يريتوان در دو عامل زيم

شـده در  که مطالعـه  يتا جائ :ت قانونيعامل عدم حاکم .1
ق کننده ياز نقاط کشور ما قانون و مراجع تطب ياکثر
 يحملـ  ي قومنـداهنا ريا هم حتت تاثياوجود ندارد و يآن 

  .ندنک يضعف سؤ استفاده من يباشد و آهنا از ا يم
 يدر جامعـه مـا اقـوام متعـدد     :يعامل اقتدار قـوم  .2

ا خـان دارد و  يـ وجود دارد و هر قوم از خود مشر و 
. شـود  ين  اشخاص گرفته مـ يتوسط ا م عمدهيمتام تصام
ده و کـر ن اقتدار خـود سـؤ اسـتفاده    ياز ابنأ آهنا 

ش را ينـد کـه دخـرتان خـو    نک يخانواده ها را جمبور م
از  يچنانچـه مـا نظـرات بعضـ    . نندکج يشان تزويبرا

 :ميخوان ين رابطه ميخامنها را در ا
  : از جوزجان يخامن
ک يـ کـرد   يک تن ازقومندان ها کار ميپدرم درنزد «  

خواسـتم  پـدرم را    يروز من ازمکتب رخصت شده بودم م
به قومنـدان   د وينم که نفرقومندان مذکور مرا ديبيب

پـدرم را   و نـد ک يگفت که مـرا ازپـدرم خواسـت گـار    
فـه  ينه تنها ترا ازوظ يدکرد که اگر دخرتات راندهيهتد

ن يکشـم بنـابرا   يکنم بلکه پسرنوجوانت را م يخارج م
شـدم   يمن زن چهارم و و ت نشان داديرضاپدرم از ترس 

 «  
 : از قندهار يخامن
درقـوم نفـوذ    يو.پدرم اسـت  يملک قوم ما پسر کاکا« 
صـله  يف يترسند اگرکسـ  يم يازو دارد ومتام اهايل اديز

بنابـه  .کند يجمازات م را به سخيت ياش را قبول نکند و
بـاوجود  . کرد يت اش از پدرم مرا خواستگارين موقعيا

ز يـ گر هم داشـت پـدرم جمبـور شـد مـرا ن     يزن دکه دو 
  ». ش بدهديبرا

  
  ؟چرا زنان در برابر ازدواج دوم شوهرانشان خاموش اند: بحث ششم 
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ج يبر اسـاس نتـا  
ــرآ  يحتق ــات اکث ق

خامن هااز ازدواج 
جمدد شوهران شـان  

. ت ندارنــديرضــا
گـر،  يان ديـ به ب

شـــوهران بـــدون 
ت خـامن  يکسب، رضا

ــم اويل ــه يتص م ب
ــرفنت؛ زن د وم، گـ

 يسوم و چهارم مـ 
 ير مـ يتصو »22«ن موضوع را درگراف مشاره يکه ا. ندريگ
  .ميکن
  

از  يا قابـل مالحظـه    يصـد يدهـد کـه ف  يگراف نشـان م 
ت يشوهرانشان رضـا  يبعد ياز ازدواج ها% 72عينيخامنها 

آهنــااز ازدواج دوم  »%18«نداشــته انــد و بــر عــالوه 
ه قابـل  نجـا دو نکتـ  يدر ا. شوهرانشان اطالع نداشتند

  : تعمق است
ازدواج شوهرانشـان   از خامنهـا % 72با وجـود کـه   - اول
کعـده  يش صـرف  ياحقاق حقوق خو ينبوده اند؛ برا يراض
و بـه خصـوص بـه     ييو قضـا  از آهنا به مراجع عديل يکم

 »23«عارض شده اند کـه در گـراف مشـاره     يليحماکم فام
  .بابد يوضاحت م

 يگــراف واضــح مــ
 98.88%کــه ســازد 

خامنها بـه حمـاکم   
مراجـــع نکـــرده 

کـه  يدر حال. اند
آهنـا بـه    1%صرف 

حماکم عـارض شـده   

مراجعه خانمها به محاکم

1.11

98.88

مراجعه کرده اند

مراجعه نکرده اند

آيا زمانيکه شوهر تان می خواست خانم ديگر بگيرد شماراضی بوديد؟

10%

72%

18%

بلی

نخير

بدون اطالع
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  . اندو خواهان عدل و انصاف شده اند
از  ده اند کـه آهنـا حـيت   کر خامن ها ادعا »% 18«: دوم

کـه  يشان اطالع نداشته اند در حال انازدواج دوم شوهر
 نيوع چـن ن موضيبه ا 87افغانستان در ماده يقانون مدن

 :ده استکراشاره 
ن قـانون  يـ ا 86بـرخالف حکـم مـاده     يکه شـوهر و يزن«

تواند مطابق به احکـام منـدرج    يده باشد مکرازدواج 
ن قانون به سبب ضرر از حمکمه مطالبه طالق يا 183ماده 

  ».ديمنا
ن مـاده  اطـالع خـامن اول از ازدواج دوم    يبه اساس ا 

نه ارائـه  ير زمشوهر را شرط دانسته و رهنمود روشن د
  .کنديم

از خامن هـا در برابـر    يادياما در هر دو حالت عده ز
ل در يـ ل ذيـ ن اقدام شوهر خاموش مانده اند کـه دال يا
  :باشديت موجود مينه عدم شکايزم

شان  ين از زنان در افغانستان از حقوق اساسيشرتيب. 1
را يـ ز. خـرب انـد  يده اسـت ب يـ  مسـجل گرد نيکه در قوان

زنـان در   يبلنـد بـردن آگـاه    يرانـه بـ  يچگونه زميه
  .مناطق خمتلف کشور از حقوق شان وجود نداشته است

از زنان از حقوق شان آگاه هم  ييکه عده يدر صورت. 2
ت يـ و موجود ييو قضا به مراجع عديل يباشند؛ عدم دسرتس

گـر در حمـاکم زن را در   يو موانـع متعـدد د   يوکراسريب
ت وا داشـته  شوهر بـه سـکو   ي قانونرين عمل غيبرابر ا

  .است
ب در اثر فشار افکار حاکم بـر جامعـه   ي ترتنيبه مه. 3

ل هـا و بـه خصـوص    يت فامياکثر يمراجعه به حماکم برا
ز يـ ل نيـ  دلنيشود و به مهـ يزنان عار و شرم پنداشته م
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حقـوق شـان صـرف     ان از مراجعه به حماکم جهت احقاقزن
  .کنندينظر م

قف درجه دوم جه مويل اش در نتيترس از شوهر و فام. 4
ز يـ ل شوهر، ترس از لت و کـوب و خشـونت ن  يزن در فام

  .باشدينه ميدر زم ياز عوامل اساس يکي
 يافغانستان راه حـل بـرا   يکه قانون مدنيياز آجنا. 5

ت و اطالع او به گـرفنت خـامن   يکه شوهرش بدون رضا يخامن
ق ذکـر کـرده   يـ ده است؛ مطالبـه تفر يدوم مبادرت ورز

بـر اسـاس    »1نکـه  يل ايـ بـه دل  قياند و در اثر تفر
شـود  ياحکام مربوط به حضانت طفل، از طفل خـود دور م 

منبـع   ياقتصـاد  يبه علت نداشنت استقالل و توامننـد  »2
بـر اثـر رواج    »3دهـد  ي مصارف خود را از دست منيتام
 ل حـيت يـ  فامنيناپسند در جامعه موقف خود را در ب يها
شـرت از  يدهـد؛ خـامن ب  يل پدر و اجتمـاع ازدسـت م  يفام

بنآ از رفنت به حمکمه صـرف نظـر    ؛گردد يمشوهر متضرر 
  .کنند يمار ياخت يده و در برابر عمل شوهر خاموشکر

 ييو قضـا  نان به مراجـع عـديل  يبر عالوه نداشنت اطم - 6
ک يـ ث يـ ز بـه ح يو هم قضات زن ن يخانوادگنبود حماکم 

  .دشو يتواند بررسيعامل در سکوت زنان م
سـکوت زنـان در برابـر ازدواج     يال برين داليعمده تر

  :ميکنيمطالعه م» 24«مشاره  دوم شوهران را در گراف
  
  
  
  
  
  
  

از  بعـــد 
مطالعه 

 نـده فرزنـدان  يش از آيتشـو  شـود کـه   يگراف واضح مـ 
نـده  يش از آيکه تشـو ين آمار را داشته؛ در حاليشرتيب

10.00%

50.00%

20.00%

4.00%
6.00%

ترس طالق
تشویش از آینده فرزدان
تشویش از آینده خود
ترس از خشونت
پنداشتن حق شوهر
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خود و ترس از طالق در قـدم دوم و سـوم قـرار دارد و    
حـال در رابطـه   .قرار دارد ينييادرسطح پ ازخشونت ترس

نقل قـول هـا را از    ين عوامل فقط بعضيک از ايبه هر
 :ميداريان مين دسته خامن ها بيا
  
  :  ترس از طالق.  1

فرزند  »4« يسال دارد و دارا»27«که  ياز غزن يخامن« 
سـال   »6« يمشرتک بـرا  يشوهرش بعد از داشنت زندگ. است
زن گـرفنت  : ديگويامن من خيا. دريم گرفت زن دوم بگيتصم

 »يشوهرم را حتمل دارم اما طالق را ن
  : نباره گفتياز هرات در ا يمهچنان خامن

کجا به سر بردم امـا  يرا با شوهرم  »سال7«من مدت « 
 يرقابـت هـا  «ن مدت شـوهرم بـه علـت    يبعد از گذشت ا

د ريم گرفـت زن دوم بگـ  يتصم»ش يبا پسران کاکاها يقوم
 گفتـه  مياعرتاض کـردم بـرا   قيتاد دارم که ويو خوب به 

  »...دهميتورا طالق م ت کينيبود که اگر شکا
  :نده فرزندانیش از آیتشو. 2

  :  گفتنياز کابل چن يچنانچه خامن
د مـن اعـرتاض   ريخواسـت زن دوم بگـ   يکه شوهرم ميوقت« 

تـو را بـا    ت کـين يشـکا  ييفت اگـر جـا  گکردم اما او 
  » .کنم  يفرزندانت بدون سرنوشت رها م

 نيات خـود را بـا مـا چـن    يراز بدخشان نظ يچنان خامنمه
  : کردک يشر
ــوهرم    «  ــرفنت زن دوم ش ــل گ ــتم در مقاب ــن نتوانس م
د کـرده بـود کـه مشـا را     يرا او هتديز. کنم يستادگيا

  ».روم يگذارم و با خامن دوم خود م يتنها م
  
  :نده خودیش از آیتشو. 3

  :دانياز م يخامن
گـذرد امـا شـوهرم     يام مـ  يمدت شش ماه از عروسـ «  

و . کنـد  يوه بـرادر خـود عروسـ   يـ جمبور است با خامن ب
 ي گفته که اگر اعرتاض کنم مرا به خانه پـدرم مـ  ميبرا

  ».فرستد
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  :از ننگرهار يخامن
دوار نشـده ام  يگذرد ام يام م يماه از عروس 8مدت « 

 ينکه منتظر مباند کـه خداونـد مهربـان   يشوهرم بدون ا
د يـ و مـرا هتد . منـوده اسـت  م بگرفنت زن دوم يتصم. کند

 يت کنم مرا به خانـه پـدرم مـ   يشکا يکرده که اگر جا
  » .فرستد

  
  :ترس از خشونت. 4

  : از هرات يخامن
بود من اعـرتاض  گرفته م به گرفنت زن دوم يشوهرم تصم« 

مرا چنان لت و کوب کرد کـه تـا سـه روز نـان     . کردم
 اعـرتاض  ييتوانستم و مهچنان گفت که اگر جـا  يخورده من

  ».مرا لت و کوب خواهد کردد تر ين شديکنم؛ از ا
  : از جوزجان يخامن
طفـل   »5«گذرد و صـاحب  يام م ياز عروس »سال9«مدت « 

د مـرا لـت و   رينکه شوهرم زن دوم بگـ يهستم؛ قبل از ا
  ».ت نکنمينده شکايد تا من برتسم و در آکرکوب 

  :پنداشتن حق شوهر. 5
  :دان ياز م يخامن
د از مــن ريخواســت زن دوم بگــ يکــه شــوهرم مــيزمان« 

 4توانند تـا  يرا مردان مينگفتم ز يزيد و من چينپرس
  ».نندکزن را نکاح 

  : از ننگرهار يخامن
حق ندارم در کار مـردان مداخلـه کـنم و بـه آهنـا      « 
  ».ندريگ يا سوم مي که چرا زن دوم وميبگو
  

  ؟نندکيمحاکم با ازدواج متعدد چگونه برخورد م: بحث هفتم 
ا فغانسـتان قـوه    ياسالم يزسه قوه حاکم درمجهورا يکي

قـوه  .باشد که امور قضا را بـه عهـده دارد   يه ميقضا
رفتـه  يک قـوا را پذ يکه اصل تفک يه درمهه کشورهايقضا

درشـکل قـوه مقتـدر ظـاهر     »ازاجنمله افغانستان «اند 
ل يـ قا يمعنـو  يهـا يژگيقضاوت و يشده است ، اسالم برا

زاقتـدار  يا ن.ا.ج يساسـ ن سبب قـانون ا يشده است وبد
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ن قـوه منظورداشـته اسـت    يـ ا يکجـا بـرا  يت رايومعنو
 يـي ه ومهـه مسـوالن اجرا  يـ درواقع متام ارکان قـوه جمر .

ح قانون قرار دارندکه دسـتگاه  يدرمدارصح يکشورهنگام
قـا بشناسـدوبه آن عمـل کنـد     يف خـودرا دق يقضا وظـا 

ه را ي،قـوه قضـا  »119«بر اسـاس مـاده    يوقانون اساس
حقـوق   يبانيوپشـت  يدن عـدالت اجتمـاع  يق خبشـ مسول حتق

ن قـوه را در  يدانسـته اسـت وحضـورا    يواجتمـاع  يفرد
 ياتيـ ح يازاحنرافات امـر  يريشگيدرون کشور به منظور پ

  .کرده است يتلق
وحکم درمورد  يدگيرس»120«بر اساس ماده  يقانون اساس

ــد ــات ،تع ــکايتظلم ــار ايات وش ــات رادراحنص ــوه ي ن ق
 ريمسـتلزم اختـاذ تـداب   آن  يملـ ع يقرارداده که اجـرا 

  .ع استيالت وامکانات وسينت تشکار وداشيبس
 يازتعدد زوجـات زمـان   يناش يايقابل تذکراست که قضا

ن يـ ن حماکم ارجاع گردد که متضرر به ايتواند به ا يم
 ين صـورت حمـاکم فوقالـذکر مـ    يـ حماکم عارض شود و درا

 :ا را دنبال کننديل قضايتوانند به شکل ذ
  

  ت زوجه سابقیرصورت شکاد: الف 
 يقـانون مـدن   87به ماده  ين باره حمکمه صرف متکيدرا

 .کند ي مشعراست حکم منيکه چن
ن قـانون  يـ ا 86بـرخالف حکـم مـاده     يکه شـوهر و يزن«

تواند مطابق به احکـام منـدرج    يازدواج منوده باشد م
ن قانون به سبب ضرر از حمکمه مطالبه طالق يا 183ماده 

تواندبـه   يزوجـه سـابق مـ    يساس زمانن ايبه ا »ديمنا
 86ند که شوهرش برخالف ماده کحمکمه عارض شود که ثابت 

ن يـ وبـه ا  ده اسـت کـر رانکـاح   يگـر ين قانون زن ديا
چنانچه مـاده  .ندکق يتواند مطالبه تفر يملحوظ صرف م

  :ندکي حکم منيدر مورد چن 86
 يق حـاالت آتـ  يـ ک زن بعد از حتقيش از يازدواج به ب« 

  :تواند يته مصورت گرف
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 زوجات موجـود  نيکه خوف عدم عدالت بيدر حال .1
 .نباشد

 نفقـه  نيتام يبرا ت مايليکه شخص کفايدر حال .2
مناسـب را   يل غذا، لباس، مسکن، تـداو يزوجات از قب

 .دارا باشد
م بـودن  يکه مصلحت مشروع مانند عقـ يدر حال .3

بـه امـراض صـعب العـالج،      يا مصاب بـودن و يزوجه و 
  »موجود باشد

 يتوانـد بـرا   يکمـه مـ  که حمين کاريگر هبرتيان ديببه  
  .باشد يگرفنت طالقش از نزد شوهر م اجنام دهدن خامن يا
ل يـ اسـت کـه در ذ   يک سلسله نواقصـ ي ين ماده دارايا

  :شود يبرمشرده م
ک خامن مشکل است که ثبوت کند کـه شـوهرش   ي يبرا .1

. م به گـرفنت زن دوم منـوده اسـت   يتصم 86برخالف ماده 
 يد که شوهرش منـ نکتواند ثبوت  ي به مشکل مرا خامنيز

 نفقـه قصـور   نيدرتـام  ايند وک نيتواند عدالت را تام
 .دارد

 »شـوهر «مرتکب عمل خـالف قـانون    ين ماده برايا .2
 .نکرده است ينيش بيده پيمو

ن قـانون را ،  يـ شده درا ينيش بيد ه پيگانه موي .3
را  يباشـد کـه آهنـم ضـرر     يمـ  يدادن حق طالق به شاک

ن يـ ق ايبـاتطب  »متضرر«کند بلکه زن  يشوهر منمتوجه 
  .شود يحکم بازهم متضرر م

 
  ت زوجه الحقیشکا: ب

 يقـانون مـدن   89به مـاده  ين باره حمکمه صرف متکيدرا
 :  مشعر استنيکندکه چن يحکم م

ک زن مطابق حکم منـدرج   يش ازيکه درازوداج با بيشخص«
 ديـ ن قانون متاهل بودن خـودرا کتمـان منا  يا»86«ماده
دًا بـه نکـاح   يـ راکـه جد  يح زنـ يت وموافقه صـر يورضا

نصـورت  ياورده باشـد ، در يـ گرفته است درمورد بدست ن
ت بـه دوام  يتوانـد درصـورت عـدم رضـا     يد ميزوجه جد
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 »183«معاشرت با زوج ،مطابق به احکام منـدرج مـاده   
ق بـه سـبب ضـرر ازحمکمـه مطالبـه طـالق       يـ براساس تفر

 ».ديمنا
  :ندکي حکم منيدر مورد چن 183و ماده 

را ادعا کند کـه   يهرگاه زوجه ازمعاشرت با زوج ضرر«
 ني امثـال زوجـ  ني زوجـ ني حالت بـ نيدوام معاشرت را درچن

ق يـ توانـد ازحمکمـه مطالبـه تفر    يممکن گردانـد، مـ  ريغ
  ».ديمنا

مکلف است که درقـدم اول ثابـت    ز خامنين اساس نيبه ا
ت و د که ازداشنت زن سابق شوهرش اطـالع نداشـته اسـ   نک

ت بـه نـزد حمکمـه رفتـه و     يًا درصورت عـدم رضـا  يوثان
ق به اساس ضرر مطـابق بـه احکـام مـاده     يخواهان تفر

  .شود يقانون مدن »183«
  :ل را دربردارديب ذيز معاين ماده نيا

 ازداشنت زن اول شوهر ياطالع يدن بکرثابت  .1
 «مرتکـب عمـل خـالف قـانون     يز براين ماده نيا .2

 .ده ندارديمو»شوهر
زوجـه   عينيکه حمکمـه دربرابـر متضـرر   يعمل نيهبرت .3

گرفنت طالقـش ازنـزد   تواند اجنام دهد مهانا  يموخر م
خـود   زين ن عمليق ايبعد از تطبکه باشد  يشوهر م

 .شود نه شوهرش يخامن متضرر م
 

  توان تعدد زوجات را محدود و موکول به اجازه محکمه کرد؟يا میآ
چهـار زن   ت تعدد زوجات تـا يم اصل مشروعيچنانچه گفت

ن اصـل  يـ ز اياز قواعد مسلم اسالم است و البته به جتو
ز يـ ن يد و منـافع اجتمـاع  يت آن فوايموضوع عدم ممنوع

  . ن باره حبث صورت گرفتيمرتتب است که در ا
ن يـ شـود، ا  يده ميه سوم سوره نسا فهميآنچه از آ ويل

اسـت و اسـتثنأ اجـازه     ياست که اصل در نکاح تک مهسر
د و گـرفنت  ريبتواند تا چهـار زن بگـ   داده شده که مرد

 نين است که مرد بتواند بـ يک زن، مشروط به ايش از يب
به آهنـا  کسان ، حقوق واجي عيني. عدالت کند يآهنا اجرا
بتوانـد نفقـه مهـه را بدهـد و از حلـاظ      . دنکرا ادا 
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بـه اصـطالح،    عـين ي. کسان رفتار کنـد ياقامت نزد آهنا 
  : ديفرما يه مذبور ميد آنکت يقسم را رعا

د بـه مشـا از   يرا که خوش آ يد کسيپس نکاح کن: ترمجه 
د ، يديزنان دو دو و سه سه و چار چار پـس اگـر ترسـ   

 عـين يک زن رايـ د يد پس نکاح کنيتوان يکه عدل کرده من
کرت است بـا آنکـه   ين نزديرا که مال تان است ا يزيکن

 » ي کابلري،تفس 3ه يسوره نسأء آ «.ديجور نکن
ان کـه  يـ ، بـه مهـان ب  ميداشت که قرآن کـر د اظهار يبا

ازدواج با چهار زن را مبـاح منـوده ، در صـورت تـرس     
ده اسـت، و  کـر حمدود  يکيعدالت، آن را به  ياعدم اجر

ن اسـت کـه مـرد،    يعدالت، ا يمنظور از خوف عدم اجرا
د کـه  ا شک کنيعدالت داشته باشد  يگمان بر عدم اجرا

ن يـ ؟ بنـا بـر ا  ريا خـ يد نکتواند عدالت را اجرا  يم
مهسر، اقـدام بـه ازداواج جمـدد    تواند با داشنت يم يکس
 ييا ظن غالب داشته باشد که توانـا ينان يد که اطمنک

  . مهسران خود را داردنيعدالت ب ياجرا
ه اسـتنباط کـرد کـه    يـ ن آيست که بتوان از ايد نيبع

عـدالت را داشـته باشـد و     يخوف عـدم اجـرا   ياگر کس
د، ازدواج دوم او باطــل نــک اقــدام بــه ازدواج جمــدد

ن يـ ز مشـردن تعـدد زوجـات در ا   يرا در واقع جايز.است
عـدالت شـده و بـا خـوف      يه منوط بر عدم خوف اجرايآ

اکتفـا   يکـ يعدالت دستور داده شده که به  يعدم اجرا
  .ديمنا

  :ديگو ي املنار مريصاحب تفس
شـود کـه    يه سوره نسأ معلوم مـ ياز تامل در دو آ«  

ات در اسالم سـخت حمـدود اسـت وانگـار     اباحه تعدد زوج
از داشـته باشـد ،   يـ به آن ن ياست که اگر کس يضرورت

آن  يونـ ريعـدالت ، جنبـه ب   ينان به اجرايبه شرط اطم
ن بودن از ستم کردن بـه زن  ميعدالت وا يمهان اجرا عيني

  14» .ز استيش جاي، برا
  : ديگو ين خصوص ميز در اين يوسف القرضا ويداکرت 
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ن يـ تعدد زوجات وجود دارد ا ير اسالم براکه د يشرط« 
 نيعـدالت بـ   ينـان بـه اجـرا   ياست که مرد مسلمان اطم
نـدارد،   ينـان ي اطمنيکه چن يمهسرانش داشته باشد و کس

  15» .ک زن بر او حرام استيش از يگرفنت ب
عـدالت، جنبـه    يد اظهار داشت که منظور از اجـرا يبا
سـم و حقـوق   عدالت در نفقه ق يمهان اجرا عينيون آن ريب

و حمبـت بـاطن،    ل قليبيدرمتا يواجبه است و گرنه تسا و
  . ست و خواسته نشده استير نياست که امکان پذ يامر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از سوره نسـا بـه    يگريات ديدر آ »ج«چنانچه خداوند 
  : اشاره فرموده اندنيموضوع فوق چن
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 296ص    409 يغات اسالميتبل

شناخته  ياست که انسان از آغاز متدن خود ميميعدالت از مفاه
ت که يافالطون در کتاب مجهور: ده استياستقرار آن کوش يو برا
 يبه نظر او عدالت اجتماع. ديگو يل  از عدالت سخن ميبه تفص

دست زند يهر کس به کار« شود که ير قرار مب يدر صورت
و از مداخله در. و استعداد آن را دارد يستگيکه شا
فه نظام يبه وظ يپس، اگر تاجر 1 »ز کنديگران پرهيکار د

که الزم  يد، نظمريحکومت را به دست گ يا عسکريبپردازد و 
 نيزد و ظلم جانشير ياست به هم م يو سعادت اجتماع يداريپا

 .شود يعدل م
در نظر او عدالت . نگرد يبه عدالت م يگريارسطو از نظر د

 :خاص و عام است دو معين يدارا
را هر کس به يز. لتها استيعام شامل متام فض عدالت به معين

از آن  يسعادت واقع. دست زند ستم کرده است يسته يکار ناشا 
. عقل اطاعت کند يلت باشد و از دستور هاياست که با فض يکس
 يلت ميب، او هم مانند استادخود حکومت عقل را فضين ترتيبد

وه ين سخن را به زباهنا و شيهم ا يوان حقوق فطرريو پ. داند
 . د کرده اندييگوناگون تکرار و تأ يها

. ا  استيخاص کلمه، برابر داشنت اشخاص واش عدالت، به معين
و   سودنيد بيبا ست، ويلين ياضير ي تساونيشه تأميهدف عدالت مه دانسته يسنده گان عدالت را نظامياز نو يپاره ا

نيمنافع قابل احرتام تر را تأم ياند که برتر
يبرمبنا ين است که، نظم اجتماعيمقصود ا. کند

موقع ر نگريدو جباي منافع قوي ترقرازور و قدرت 
   1.منافع قابل احرتام تر  داده شودبه 

خود يف ها به جاين تعريقابل تذکر ست که مهه ا
يز به جايرا، اگر دراجتماع هر چيز. درست است

ر کس آنچه سزاوار استا به هيد، ريخود قرار گ
تيمحا يا ازمنافعيو  ت گردد،يرعا داده شود و

پوسد يبل احرتام است،ظلم و فساد مشرت قايشودکه ب
،ويل. کند ين تنها عدل حکومت مين هبشت بريدر ا
ن است که ، هر کس در اجتماع چهيدر ا يدشوار

ز را سزاوار است و منافعيدارد و چه چ ييجا
قابل احرتام تر کدام است؟ در واقع عدالت به

ف شده که خود بر امجال  آن افزودهيتعر يامور
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نني در آيات ديگری از سوره نسأ چـ » ج«چنانچه خداوند 
و هرگـز  «. ن اسـت يـ ترمجـه اش ا اشاره فرموده اند که 

رآن ان زنان و اگـر چـه د  يد ميد که عدالت کنيتوانيمن
د يـ گذاريل پـس م يممتام ه د بيل مکنيم »پس«د يحرص کن

  16 ».آن زن را مانند معلقه
موضـوع   يه واقعأ به طـور واضـحرت و مشخصـرت رو   ين آيا
باز هم تـذکر   ده ، اماکراشاره  يالت و عالقه درونيمتا

 عـين ي. ديـ ف بگذاريد آهنا را بال تکليداده است که نبا
  .ديات شانرا برآورده سازيد نفقه و متام ضروريبا

د و يـ د عدالت را اجـرا منا يبا ينکه چه کسيدر باره ا
د يـ  باريا خـ يا تعدد زوجات منوط به حکم حمکمه است يآ
فان خفـتم اال تعدلوافواحـده   . . .  «ه يت که از آفگ
  :دکرتوان دو نوع استنباط يم ». . . 
 يبـرا  يجـا . ميبـدان  ين امر را موضوع شخصياگر ا )1

 ين امرشخصـ يو ا. ماند يمن يدخالت حکومت و حمکمه باق
 ينان داشت که قادر به اجـرا ياست، مرد اگر خود اطم

ار کنـد و اگـر   يـ د اختيتواند مهسر جديعدالت است، م
ازدواج  ينداشت، شرعأ حق نـدارددر پـ   يناني اطمنيچن

 يجمـر  ين اسـاس وجـدان مـرد جـا    يو به ا. ديجمدد برآ
ن يـ ا امهـال ا يـ م بر اجرا يو تصم. دريگ يعدالت را م

مداخلـه دولـت     يبـرا  يجا يو صرف زمان. دريگ يعمل م
 .دنکت يبه دولت شکا يو خامن اويل شود که ياد مجيا
عـدالت   يت تعدد زوجات موکول به اجـرا يمشروع وقيت )2

عــدالت در خــانواده بــاز تــاب  يشــده و عــدم اجــرا
تواند نسـبت بـه    يکند که حکومت من يدا ميپ ياجتماع
 ختلـف  ميآثـار و عـال   تفاوت باشد، به خصوص وقيت يآن ب

کشور مـا   يو قانون مدن يت احکام شرعيمردان از رعا
د کـه  نکتواند مقرر  ين باشد، حکومت مايمشهود و منا

معمـول   عدالت در حـد  ينان از امکان اجرايد اطميبا
له حمکمه  احراز شود تا مـرد جمازبـه انتخـاب    يبه وس
 عـين ين امـر ختلـف کنـد    يهر کس از ا. د باشديمهسر جد
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بدون مراجعه به حمکمـه و اخـذ اجـازه از آن مراجـع     
و  يو از احکـام شـرع  . مبادرت به ازدواج جمـدد کنـد  

 .د جمازات شوديکند با يچيسر پ يقانون مدن
ات در رابطه به نقش حمـاکم  ک تن از قضيدر مصاحبه با 

  :ميخواني منيتعدد زوجات چن يايدر رابطه به قضا
حماکم دررابطه به ازدواج جمدد مطابق حکم مـواد  ....« 

وهرگاه شوهر .نديمنا ياجراات م يقانون مدن89،و86،87،88
بـاردوم ،سـوم    يبـرا  يوقـانون  يخبواهد بدون عذر شرع

حمکمـه   توانـد بـه   يد ؛ زوجـه مـ  يـ وچهارم ازدواج منا
 يقانون مـدن 183منوده وحمکمه درحدود ماده  ياقامه دعو

  17»کند يق ميده حکم به تفريبه سبب ضرر عا
شـودکه حمـاکم    يمصاحبه  معلـوم مـ   ين ازفحوايبنابرا
که به احکـام   يرا شخصين عمل نقش ندارد زيل ايدرتقل
رپاگـذاردجمازات  يز زيـ نگذارده وقانون ران يوقع يشرع
دهـد عبـارت    يمـ  يکه حمکمه به و يگانه جزايشود و يمن

ز بـه  يـ ن امـر ن يـ که ا اشدب ياش م ق خامن اويليازتفر
  .کند نه به خامن  يشوهر کمک م

  
  شرح قصه ها

م اثـرات تعـدد   يبتـوان  ينينکه به صورت عيبه منظور ا
ن يـ م؛ اينـ ک يها بررسـ  خانواده يزندگ يزوجات را رو

ارب  به شرح قصه هـا و جتـ  ميرا اختصاص داد گزارشقسمت 
شـان بـا تعـدد     ياز اشـکال زنـدگ   يکه به شکل يکسان

 :زوجات ارتباط دارد
  
  :ث همسر دوميک زن به حیتجربه  -

کـردم در   يفکر م. که پدرم و مادرم زنده بوديزمان« 
جـوامن مـادرم را    ياما بعد از فوت پدرم، کاکا. هبشتم

امـا  . خراب شـد  يمن کم يکرد و زندگ يبه خود نکاح م
بـه دل خـود    يگـر يد ي خواست خامنميکاکانکه يبعد از ا

                                                 
ت ي بردن مشروعنياز ب ن امر به معينيد اظهار داشت که مداخله در ايبا  *

 يست که از طرف بعضيو ظلم ا عداليت يست بلکه نظارت از بيتعدد زوجات ن
 .شود يا مزنان اجر يمردان بعنوان تعدد زوجات باال

 18/9/2005،مصاحبه مورخ يليس حمکمه فامي، ريزويقضاوت وال مها عل -  17
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چون پول نداشـت مـرا بـه پـدر آن دخـرت داد و      . دريبگ
مـن بـا مـرد     د که از وقيتيباور کن. کرد ازدواج بديل

 مـار يب کـرده ام و  رياد تغـ يزمتاهل ازدواج منوده ام 
  …»کنم يدامن چيمن. شده ام

  :ث همسر اوليک زن به حیتجربه  -
 ميدم شـوهرم مـرا و اوالدهـا   خوش بو يل زندگيدر اوا« 

ش که بـا  ينکه پسر کاکاياما بعد از ا. را دوست داشت
م به گرفنت زن دوم منـودو شـوهرم   يتصم. رقابت داشت يو
مـا خـراب    ياز آن به بعد زنـدگ .  کار را کردنيز مهين
. اد شـد يـ ز يليفام ي ما جاروجنجال وکشمکش هانيب. شد

بـار بـه   ا حـد اکثـر دو  يـ ک بار و يشوهرم حاال هفته 
کـه  يزمان. کنـد  يد به فرزندامن توجه منيآ يخانه ما م

متـاس   ي باربار به وميم، جمبوريدا کنيضرورت پ يزيبه چ
  ».ما خبرد ي تا به هزار طعنه و زمحت براميريبگ

 
  
  
  
  :ک همسریشتر از يک مرد با بیتجربه  -

داشـتم و   يخوشـ  يکرده بودم زنـدگ  يمن تا نو عروس« 
ه متأسفانه برادرم فوت منود ومـن  نداشتم ک يچ مشکليه

سال بـزرگرت   10جمبور شدم که خامنش را که از من  کرده 
مـن  . ار خـراب اسـت  يام بس يحاال زندگ. مياست نکاح منا

خواهم مهراه خامن برادرم که فعـأل زن مـن هـم شـده      يمن
اد داشـتم  يـ قبأل احرتام ز يرا به ويز. کنم ياست زندگ

خـامن اومل را کـه   . تمسـ ينگر يمـ  يث مادر به ويو منح
 يار دوست داشتم هم بـا مـن سرسـازش نـدارد و مـ     يبس
  ».… يکرد يد چرا عروسيگو

  :با ازدواج متعدد يها خانوادهخاطرات فرزندان  -
نم يـ را ببيـ خواسـتم و  يمن پدرم را دوست داشتم مـ « 
گـر  يزن د يخواستم مرا دوست داشته باشـد امـا و   يوم

مـامن  يد من منتظر مگرفت و مرا و مادرم را فراموش کر
د امـا  ريگ يد و مرا به آغو ش ميآ يکه چه وقت پدرم م
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خـرد   يمنـ  يمن اسـباب بـاز   يبرا. ديآ يزود زود من يو
حاال مثـل سـابق   . خرد يگر خود ميفرزندان د ياما برا

  » .دوست اش ندارم
  

  ن و اجراات محاکميتعدد زوجات از نگاه قوان يبررس: بحث نهم 
از  يافغانستان و برخ يانون مدنتعدد زوجات درق. 4- 1

  :ياسالم يکشور ها
ک يـ ش از يا بـ يـ در باره تعدد زوجات  ياسالم يکشورها

نـک در  يشته اند کـه ا اخمتلف د يها يريزن داشنت موضع گ
 يسـ ربره افغانسـتان را بـ   يخبش خنست موقف قانون مـدن 

 يز کشـور هـا  ا ي برخنيقوان يرو يگرفته و در قدم بعد
  .دکر ميمکث خواه ياسالم

  
  :افغانستان 1355 يتعدد زوجات در قانون مدن: الف

خـود در   86کشور ما در مـاده   1355نافذ،  يقانون مدن
  :  مشعراستنين رابطه متاس گرفته و چنيا
 يق حـاالت آتـ  يـ ک زن بعد از حتقيش از يازدواج به ب« 

  »تواند يصورت گرفته م
 زوجـات موجـود   نيکه خوف عـدم عـدالت بـ   يدر حال .1

 .نباشد
 نفقـه  نيتـام  يبـرا  ت مـايل يـ که شخص کفاير حالد .2

مناسـب   يل غذا، لباس، مسکن، تداويزوجات از قب
 .را دارا باشد

م بودن زوجـه  يکه مصلحت مشروع مانند عقيدر حال .3
به امراض صعب العالج، موجود  يا مصاب بودن ويو 

 18»باشد
ک زن يـ ش از يتوانند با بيماده مردان م نيبر اساس ا

تواننـد  ين حـق من يدر متام حاالت از انند اما کازدواج 
ن حـق را  يـ فا ازاين مـاده اسـت  يرا ايد شوند زيمستف

. ش داده اسـت يحمدود ساخته است و سه شاخص عمـده بـرا  
ک زن يـ ش از يتا هر کس به هر عنـوان نتوانـد بـا بـ    

                                                 
86، م 1355ه، يوزارت عدل: ، کابليقانون مدن  18  
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نکـه  يشرت موضـوع و ا يفهم ب ياما برا. . ديازداوج منا
 ينداشـته مـ  ث شرط پيفوق به ح ياز مولفه ها يکيا يآ

د موجـود باشـد تـا    يا ائتالف سه شرط مجعأ بايو . شود
ک زن يـ ش از يبـ  له به مردان حق ازدواج بـا يبدان وس
اجنـام  » ي خـاور نيحسـ « بـا حمـرتم    يا مصاحبه. را بدهد

  . دکر ابراز نظر نينباره چنيدر ا يخاور يآقا: ميداد
 يت منـ يـ ک شرط در حتقق تعـدد زوجـات، کفا  يت يموجود« 
فا از ياست يبرا 86لکه سه شرط مندرج در ماده ب: کند

  19».شود يپنداشته م ين حق ضروريا

                                                 
   06/02/12،يه، مصاحبه شفاهيوزارت عدل ياست مدني رني، عضو تعني خاورنيحس  19

صرف کشور تونس تعدد زوجات را ياسالم يرها کشونيدر ب
و فق ماده . ديمنا يم يممنوع و آن را جرم تلق

ک سال حبس ويه ازدواج جمدد جمازات يقانون احوال شخص
و. از آن دورا دارد يکيا يه ميهزار فرانک جر 

مهان قانون، ازدواج دوم که بدون احنالل مطابق ماده 
 1.د، باطل استريگ يازدواج اول صورت م
داند يه تعدد زوجات را جماز ميه سوريقانون احوال شخص

ص داد مردياجازه داده است که اگر تشخ يبه قاض ويل
ست، به اويک زن نيش ازيقادر به دادن نفقه به ب

 حال در مقدمه قانوننيدر ع. اجازه ازدواج جمدد ندهد
حيتصر. کند يه ميرا توص ي ماده انيمذبور که وضع چن

واقع شد، به هر حال حکم بر ي ازدواجنيشده که اگر چن
 1.ستيشود و باطل ن يصحت آن م
ديمنا يبار دوم ازدواج م يکه برا يران کسياما در ا

باطل يت خانواده ازدواج دوم ويبا وجود قانون محا
 1.دارد ييست بلکه صرفأ جمازات جزاين

ردز تعدد زوجات را در موير نيقانون خانواده اجلزا
يو شرط اجرا يبه شرط وجود وجه شرع ين اسالميمواز

يل جماز منعدالت الز ا ه حمک به ه بهيلداندا
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  بخش چهارم
  

 شنهاداتيوپ يريگ جهينت
  

  :نتيجه گيری
ات اجتماع حمسـوب  ياز ضرور يکيکه يتعددزوجات با وجود

 يط و حـدود خـاص را بـرا   ين اسـالم شـرا  يـ شود و د يم
ک زن يـ ز ش ايخواهنـد بـا بـ    يآنعده از مردان که مـ 

امـا بـا تأسـف در کشـور     . ده استکرنند؛ وضع کنکاح 
نه خـارج شـده و   ين حدود و صغور معيما، شوهران از ا

نـه مبـادرت بـه ازدواج    يط معيبدون در نظر داشت شرا
ن عمـل  يـ جـه ا يکه در نت. ده اندکرک زن يش از يبا ب
قات اجنـام  يحتق. مبدل شده است يب اجتماعيکنوع آسيبه 

ق منـتج  ين حتقيبآهنم ا. ن مدعاستيات اشده دال بر اثب
  .گردد يل احصا ميده است که در ذيگرد يجيبه نتا

  
  :کیاز نگاه کرنولوژ: الف

د شـرط  يـ قبل از ظهور اسالم تعدد زوجات بـدون ق  .1
  .موجود بود

ک زن بـا  يقبل از اسالم صرف ازدواج  يان مساوياد .2
 .چند مرد را ممنوع قرار داده بود

 .دکرن امر وارد يرا به ا لين اسالم اصالحات ذيد .3
ط و حـدود بـر آن وضـع    يتعداد آنرا حمدود ساخت؛شرا

  .کرد
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  :نياز نگاه عملکرد قضا و قوان: ب
ده شـده  يـ کشور ما گنجان يمواد که درقانون مدن .1

  .باشد ين مشکل منيحل ا ياست جوابگو
صرف در سطح شهر کابل وجود داشته،  يليحماکم فام .2

ا را حتـت پوشـش   يقضـا  نيـ ات ايو حماکم که در وال
 .باشند يم يحماکم شهر دهند يقرار م

 
  :قيتحق يافته هایاز نگاه : ج
 يط فعلـ يمردم کشور ما تعـدد زوجـات را در شـرا   شرتيب

  .دانند يکشور نا ممکن م
ده انـد، از  کرک زن ازدواج يش از يآنانکه با ب .1

، از نگـاه اقتصـاد در   نيالت در سطح پائينگاه حتص
 .باشند يموقف با نفوذ م ، و از نگاهيسطح قو

ک زن بــه يــش از يت ازدواج بــا بــيــمعمــوأل نوع .2
ــدل، ازدواج در   ــد دادن، بـــ ــکال؛ بـــ اشـــ

وه با اقارب شوهر،ازدواج يت،ازدواج خامن بيطفول
  .صورت گرفته است نيت طرفيو رضا ياجبار

ک زن يـ ش از يبا ب بر اساس آن  که مردانيعوامل .3
، يومقـ  يرقابـت هـا  نده ريبرگنند درک يم ازدواج

 يمـار يب، يپسـر  ي، بـ ياوالد ي، ب احساس نا امين
، قدرت و موقف، مسافرهتا، عـرف  يخامن، اقتصاد قو

  .باشد يم نيان زوجيت تفاوهتا ميعامل و موجودو ت
 اسازد تا بـ  يکه خامنها را جمبور ميعلل و عوامل .4

 يل نام گرفتـه مـ  يکنند در ذ يمرد زن دار عروس
  .شود

  
  ست ين شرط نت در آيکه رضايعوامل: الف

  بد دادن .1
 بدل کردن .2
 وه با اقارب شوهريازدواج خامن ب .3
 تيازدواج در طفول .4
  . ت خامنها موثر استيکه درجلب رضايعوامل: ب
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  يخانوادگت يعدم مرکز .1
 ن يف والدياقتصاد ضع .2
 وه بودنيب .3
 طالق .4
  
که خامنها در مقابل ازدواج جمدد شوهرانشان  يليدال. 6 

  :ل استيکند قرار ذ ياعرتاض من
  ترس از طالق: الف 
  نده خوديش از آيتشو: ب 
  نده فرزندانيش از آيتشو: ج 
  ترس از خشونت: د 
  .پنداشنت حق شوهر: هـ 
  
ج آن يو مالحظه نتـا  گزارشن بعد از مطالعه يبنابر ا 
ربط آن يــل را بــه مراجــع ذيــذ يشــنهاداتيتــوان پيم

  .دکر  ارائه 
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  :شنهاداتيپ 

  
هر حق توسـط قـانون   از آجنائيکه حدود استفاده از  .1

تنظيم می گردد الزم است تا در عرصه استفاده از حـق  
تعدد زوجات و با توجه به يافته های اين راپور خبـش  

احوال شخصيه قانون مدنی افغانستان تعديل مربوط به 
 :بدين منظور موارد ذيل پيشنهاد می گردد. گردد

  
  .ثبت نکاح و طالق اجباری گردد :الف
مه بعد کر از طرف حمهشوامن دوم برای جموز اختيار خ :ب

  .گردد ضيت عذر معقول شوهر تفويثبتاز 
ازدواج دوم شوهر خـامن اول يـا   در مواردی که از  :ج

بـرای   تضرر می گردد بر عالوه داشنت حـق تفريـق  مم دو
ات برای جربان خساره مـادی و معنـوی   نيتضمخامن ساير 

  .در نظر گرفته شود
اشـد کـه ازدواج دوم و   نکاحنامه حاوی شـرايطی ب  :د

  .اند را در حاالت غري موجه ناممکن گردبيشرت از آن 
  
سر است که ارگان های يدسرتسی به عدالت  زمانی م .2

تعميل کننده عدالت برای مردم قابل دسرتسـی باشـند؛   
حماکم فاميلی در سـطح واليـات و ولسـوالی     تًاسيسبنًا 

 های کشور برای رسيدگی به قضايای مثل تعـدد زوجـات  
 .امر ضروری تلقی می گردد

 
الت علما و روحانيون کشور با توجه با رس .3

عظيمی که در جهت بلند بردن دانـش اسـالمی و تفهـيم    
سـفه اسـالمی تعـدد    وجايب اسالمی مسلمانان دارند؛ فل

و آهنا را از اختيار  به مردم گوشزد منايند را زوجات
ول بـاز  معقـ منودن زوجه های متعدد بدون داشـنت عـذر   

 .نددار
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ابـه قربانيـان اصـلی تعـدد     زنان بـه مث  .4
زوجات بايد بيشرت از مهـه خـود را از حقـوق شـرعی و     

فاميل بشری خويش در رابطه به مسايل مربوط به حقوق 
و بـا اسـتفاده   . و به خصوص تعدد زوجات آگاه سازند

از اين آگاهی را ه را بروی ازدواج های متعـدد غـري   
 .موجه مهسران شان ببندند

  
مسينار ها، گردمهايی ها و نشست هـا  تدوير  .5

ه و و بشـری زنـان در خـانواد    یپريامون حقـوق اسـالم  
ل مرد و زن در چوکات اجتماع، حقوق و وجايب بااملقاب

خانواده و در اجتماع بی گمان در رشد اگاهی جامعـه  
و خانواده ها موثر بوده و تا حدی زياد می تواننـد  

ازدواج هـای  جلو خشونت ها و نا برابری ها منجملـه  
بنًا الزمست تا در عرصـه  . غري موجه را سد منايد متعدد

رت از طـرف  فوق الذکر کوشش بيشـ گسرتش آگاهی در امور 
جمـامع بـني   و مـذهبی   حلقات ،دولت، رسانه های گروهی

 .املللی صورت گريد
  
رشد ظرفيت ها و توامنندی اقتصـادی بـرای    .6

شونت زنان به حيث يکی از راه های عمده مبارزه با خ
اين توامنندی مهچنان به . و نابرابری شناخته شده است

زنان کمـک خواهـد کـرد تـا در برابـر ازدواج جمـدد       
موجـه صـورت مـی گـريد     شوهران شـان کـه بـدون عـذر     

بنًا الزم است تا زمينـه هـای رشـد    . ايستادگی منايند
ظرفيت و توامنندی اقتصادی زنان به تالش خودشان و به 

و برنامـه  هناد های مسوول جستجو مهکاری دولت و ساير 
 .های مشخص در زمينه عملی گردد

  
اطفال در خانواده های که مرد فاميل بـه   .7

متوصل می گردد از مجله آسيب پذير ازدواج های متعدد 
اثرات روانی ناشـی از  . به مشار مريوندها ترين گروپ 

اجيـاد  فرزندان زوجه ها باعث و بی عدالتی بني  تبعيض
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کالت بعدی ناشی از ايـن عقـده هـا مـی     عقده ها و مش
جا دارد حتقيق مشخص روی اثـرات روانـی تعـدد    . گردد

زوجات پدر باالی اطفال صورت گريد تا ابعاد خمتلف اين 
 .گونه اثرات واضح تر گردد
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  ميضما 
  »1«مه مشارهيضم 

  :فهرست منابع ماخذ
 
  1355ه، ي، کابل، وزارت عدليقانون مدن .1
ه، چاپ سوم، يه احوال شخصسنوس، حممد طاهر، جمل .2

1958 
ان، داکرت ناصر، حقـوق خـانواده، جلـد    يکاتوز .3

 1376قوس : اول، هتران
ــ  .4 ــرت حس ــور، داک ــوق زننيمهرپ ــارات : ، حق انتش

 1379اطالعات، 
و  يم، امحـد، حقـوق خـانواده در مـالز    يابراه .5

 1378انتشارات دانشگاه : هتران. سنگاپور
 »جلد اول- ي کابلريتفس«ميقرآن کر .6
أسالم،  ونس، احلالل و وملرام يفي، دکرت ياوالقر ض .7

 .يغات اسالميانتشارات سازمان تبل: هتران
 ب ت »کو:کابل «. قبل از وقت يازدواج ها .8
زنــان  ي عنعنــات بــاالريگــزارش کنفــرانس تــاث .9

حقـوق زنـان و    يقـات يهناد حتق: کابل «افغان، 
 »1383اطفال، 

 يقـات يهناد حتق: کابل «بد مسکن درد آور،  .10
  »1383نان واطفال، حقوق ز
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 »2«مه مشارهيضم
  

  حقوق زنان و اطفال يقاتينهاد تحق
  

  تعدد زوجات يقاتيپروژه تحق
  يسوالنامه برا
  افراد عام

 
پرسشــــنامه                      :  آدرس مصاحبه شونده

 :خ مصاحبهيتار                  » 1 «مشاره 
                 :  ت مصاحبه شوندهيوال

 :مصاحبه کننده
                 :        شهر/  لسوايلو

 :وقت مصاحبه
 :هيناح
 

 د؟ياز تعدد زوجات دار چه برداشيت .1
-------------------------------------------------------

------------------------ 
a  .است؟ يک زن داشنت در جامعه ما امر حتميش از يا بيآ 

 ل  يبه کدام دل يبل
----------------------------------------------------

--------------------------- 
 لي به کدام دلريخن
 

-------------------------------------------------------
------------------------ 

b .هبرت است يبه نظر مشا کدام نوع زندگ. 
 مردک يک زن و ي  −
 چند زن ک شـوهر و  ي  −
 

جامعـه مـا امکـان     يط کنـون ير شراداشنت زوجات متعدد د .2
 ! ر استيپذ
      1                     2                         3               

4                                 5 
دامن             يـ من      موافـق                      کامأل موافق      

 کامأل خمالف                     خمالف   
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 يرا ارائه ميشنهادياز تعدد زوجات چه پ يريحل جلوگ يبرا .3
 د؟يمنائ

 
-------------------------------------------------------

------------------------ 
د که مساوات و عدالت را به يرا سراغ دار يا فعأل مرديآ .4

 ت کرده باشد؟يرعا مهسران خود نيآن ب يگونه واقع
 

-------------------------------------د يشرح ده:  يبل
-------------------------- 

---------------------------------------د يشرح ده: ريخن
------------------------ 

ه ي که معلومات هتمينمايق مين جانب ـــــــــــــــــ  تصديا
 .باشميقت آن مسوول ميت بوده و از حقين فورم واقعيشده در ا

   
 با احرتام
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  حقوق زنان و اطفال يقاتينهاد تحق   
  تعدد زوجات يقاتيپروژه تحق
 لهايوابستگان فام يسوالنامه برا

» 2 «پرسشنامه مشاره            :  آدرس مصاحبه کننده
 :خ مصاحبهيتار    

                  :  ت مصاحبه کنندهيوال
 :مصاحبه کننده

                                :        شهر/  لسوايلو
 :وقت مصاحبه

 :هيناح
ک بـار ازدواج کـرده   يـ شـرت از  يب يل مشا کسيا در فاميآ .1

 است؟
  ريخن

 يبل
 د؟يقرابت با او دار يچ: الف

چند بار ازدواج کرده است؟                                        : ب
 در ازدواج جمدد آهنا کمک منوده است؟ يلچه عام .2

-------------------------------------------------------
------------------------ 

 ت ازدواج آهنا چگونه بوده است؟ ينوع .3
 

ــا. 3 ــرفيرض . 2             نيت ط بـــــــدل                 بد                  . 1
ــامن ب. 4 ــخ ــا وه ي ب ازدواج 

 اقارب شوهر 
 
 
ــار. 5 ازدواج از . 6                  يازدواج اجبــــ
 ......................ا يو . 7ت                 يطفول

 
 اقـارب  نيمه يباره زندگ درش رايخو ياز جتارب و خاطره ها يکيلطفأ  .4
 .ديان منائيمنوده اند ب يک بار عروسيش از يش که بيخو

-------------------------------------------------------
---------------------- 

شـرت  يا بيخواهند زن دوم و يآنانکه م يرا برا يشنهاديچه پ .5
 .ديمنائ يند ارائه مرياز آن را  بگ
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-------------------------------------------------------
---------------------- 

 بود؟ يدد خلق شد چل بعد از ازدواج جميکه در فام يمشکالت .6
-------------------------------------------------------

---------------------- 
ه ي که معلومات هتمينمايق مين جانب ـــــــــــــــــ  تصديا

             .باشميقت آن مسوول ميت بوده و از حقين فورم واقعيشده در ا
 :با احرتام
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  حقوق زنان و اطفال يقاتينهاد تحق
  تعدد  زوجات يقاتيپروژه تحق

  يسوالنامه برا
  مرد ها

  » 3«پرسشنامه مشاره          :  آدرس مصاحبه کننده
 :خ مصاحبهيتار     

               :  ت مصاحبه کنندهيوال
 :مصاحبه کننده

               :        شهر/  ولسوايل
 :وقت مصاحبه

 :هيناح
 

 د؟ يچند سال دار .1
A .خامن اول تان چند سال دارد؟ 
b .د؟يچند بار ازدواج کرده ا 
c .ات است؟يچند خامن تان ح 
 ست؟يفه تان چيوظ .2
A .د؟يدر منطقه چه موقف دار 
 الت تان تا کدام حد است؟يحتص .3

ســـــــــواد             يب          مـــــــــه ســـــــــواد     ين
ــبکلور ــانس                                     ا   يـــــــ لســـــــ

 ا باالتر از آنيماسرت و 
 
 

 د؟يفعأل مشا چند زن دار .4
4. 3                               . 2                        .

ل تـان  يـ فام يوضع اقتصـاد  .5
 چطور است؟

 يقو: الف
 متوسط: ب
 فيضع: ج

ور به ازدواج دوم منـود  لطفأ عامل را که مشا را جمب .6
 د؟يان منائيب
 

-------------------------------------------------------
---------------------- 

 د؟يش را شرح دهيخو يچه زندگخيلطفأ بطور خمتصر تار .7
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 ------------------------------------------------------
----------------- 

در  يامن اول تـان قبـل از عروسـ   حمل بود و باش مشا و خ .8
 کجا بود؟

 ده شهر نيزوج
   خامن

   شوهر
 

ل خامن اول تـان در  يل مشا و فاميفام ياز نگاه اقتصاد .9
 سطح قرار داشت؟ يچ

 
 هم سطح: الف

 .داشت يشوهر اقتصاد قو: ب
 .داشت يخامن اقتصاد قو: ج

الت در کـدام  يمشا و خامن اول تان از نگـاه حتصـ   .10
 د؟يرسطح قرار دا

 هم سطح: الف    
 .الت بلند تر دارديشوهر حتص: ب
 .الت بلند تر دارديخامن حتص: ج

 د ؟يک مذهب هستيمشا و خامن اول تان در  .11
 يبل 
 ريخن
 

 د؟يک قوم هستيمشا و خامن اول تان از  .12
  يبل
 ريخن

 د؟يتان در کدام موارد هم فکر بود با خامن اويل .13
 

ــحبت ــرز ص ط
 منودن

 ريخن يبل
  

   ش کردنيآرا
ــرکرت و کـــ

 عادت
  

ــترب هيــــ
 فرزندان

  

ــد د ويــــ
ــبازد د ازي
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 اقارب
   مصارف خانه
ــاس ــرز لب ط

 دنيپوش
  

 
 د؟يتان اوالد دار ا از خامن اويليآ .14
     

   يبل
 

تعــداد  پســر                                                                        
 تعداد دخرت 

  ريخن 
 ض است؟                        يا خامن اول تان مريآ .15

  ريخن
   يبل

 .   .   .باشد؟  يم ياش چ يضيت مرينوع         
  A .د؟ يتان چند فرزند دار ياز خامن دوم 

 يبل 
  

          
 تعداد پسر          تعداد دخرت           

 B .ريخن. 
c  .د، يض هستيا خودتان مريآ 

د يکه مشا زن دوم گرفتيتان زمان خامن اويل يريع گموض .16
 چگونه بود؟

 .اعرتاض کرد
 .ت منوديبه حمکمه شکا

 .ت داشتيرضا
 ل؟يبه کدام دل               

-------------------------------------------------------
---------------------- 
 .عکس العمل نشان نداد

 ل؟يبه کدام دل      
-------------------------------------------------------

---------------------- 
 ک زن دارند؟يش از يدر قوم تان چند نفر ب .17

-------------------------------------------------------
---------------------- 
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 يات کشور مسـافرت مـ  يا مشا به منظور کار به واليآ .18
 د؟ييمنا

 ريخن
 يلب
 در سال چند بار  -
 ديمنائ يم يمدت را در هر سفر سپر يچ -
 .ديکن يدر کجا بود و باش م -
 .ديکن يها بود و باش م يبا ک -

ک زن يش از يخواهند بيآنانکه م يبرا يشنهاديچه پ .19
 د؟يند دارريبگ

 
ه ي که معلومات هتمينمايق مين جانب ـــــــــــــــــ  تصديا

 .باشميقت آن مسوول مياز حق ت بوده وين فورم واقعيشده در ا
 :با احرتام
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  حقوق زنان و اطفال يقاتينهاد تحق
  تعدد  زوجات يقاتيپروژه تحق

  يسوالنامه برا
  زن اول

 » 4«پرسشنامه مشاره   
خ يتار                 :آدرس مصاحبه کننده

 :مصاحبه
               :ت مصاحبه کنندهيوال

 :مصاحبه کننده  
               :       شهر/  ولسوايل
 :وقت مصاحبه  

 :هيناح
 

 د؟يچند سال دار .1
 .شوهر تان چند سال دارد −
 الت تان تا کدام حد است؟يحتص .2

ــواد              بين        ــه  ســـــ ــواد             يمـــــ ســـــ
ا يــ ــرت و  لســــــــــــــانس                  ماس ــبکلور ا                     يــــ

 باالتر از آن
 
 د؟يقرابت دار يچبا شوهر تان  .3

-------------------------------------------------------
---------------------- 

را که شوهر تـان را جمبـور بـه ازدواج دوم     يلطفأ عامل .4
 د؟يان منائيمنود ب

-------------------------------------------------------
---------------------- 

 د؟يا شرح دهش ريخو يچه زندگخيلطفأ بطور خمتصر تار .5
-------------------------------------------------------

---------------------- 
در کجـا   يحمل بود و باش مشا و شوهر تـان قبـل از عروسـ    .6

 بود؟
 ده شهر نيزوج
   خامن

   شوهر
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سـطح   يل شـوهر تـان در چـ   يل مشا و فاميفام ياز نگاه اقتصاد
 قرار داشت؟

 
 هم سطح: الف

 .داشت يشوهر اقتصاد قو :ب
 .داشت يخامن اقتصاد قو: ج
 

الت در کـدام سـطح قـرار    يمشا و شوهر تـان از نگـاه حتصـ    .7
 د؟يدار

 
 هم سطح: الف    

 .الت بلند تر دارديشوهر حتص: ب
 .الت بلند تر دارديخامن حتص: ج
 
 د ؟يهم مذهب هست .8
 يبل 
 ريخن
 

 د؟يک قوم هستيا از يآ .9
  يبل
 ريخن
 

 د؟ يدار ا طفليآ .10
   يبل

                         
  تعداد دخرت                   تعداد پسر              

     
 د؟يض هستيا مريآ

 .ديان منائيش را بيخو يضيت مريلطفأ نوع
-------------------------------------------------------

---------------------- 
د از مشـا  رياست، خامن دوم بگـ خويکه ميا شوهر تان زمانيآ .11

 اجازه گرفت؟
                   يبل
 ريخن
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 د؟ياعرتاض کرد -
 د؟يت منوديبه حمکمه شکا -
 د؟يا خاموش نشستيو  -
 ليبه کدام دل...  -

-------------------------------------------------------
---------------------- 

 زن دارند؟ک يش از يل شوهر تان چند نفر بيدر فام .12
-------------------------------------------------------

---------------------- 
 ک زن دارند؟يش از يل خودتان چند نفر بيدر فام .13

-------------------------------------------------------
---------------------- 

د؟ يمشکل مواجه شـد  يبعد از ازدواج دوم شوهر تان به چ .14
 د؟يلطفأ شرح ده

-------------------------------------------------------
---------------------- 

 تان چگونه بود؟ يت عروسينوع .15
 بد  -
 بدل  -
 تياز طفول يعروس -
  يازدواج اجبار -
 با توافق  -
 وه با اقارب شوهر يازدواج خامن ب -
 . . . ا يو  -
 

 د؟يشنهاد دارير خامنها چه پيسا يبرا .16
-------------------------------------------------------

---------------------- 
 
 
ه ي که معلومات هتمينمايق مين جانب ـــــــــــــــــ  تصديا

 .باشميقت آن مسوول ميت بوده و از حقين فورم واقعيشده در ا
 :با احرتام
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  حقوق زنان و اطفال يقاتينهاد تحق
  زوجاتتعدد  يقاتيپروژه تحق
  خانم دوم، سوم و چهارم يسوالنامه برا

 » 5«پرسشنامه مشاره 
               :  آدرس مصاحبه کننده

 :خ مصاحبهيتار
               :  ت مصاحبه کنندهيوال

 :مصاحبه کننده
               :        شهر/  ولسوايل

 :وقت مصاحبه
 :هيناح

 د؟يچند سال دار .1
 شوهر تان چند سال دارد؟

 
 م حد است؟الت تان تا کدايحتص .2

ــواد           ب ين              ــه ســــ ــواد             يمــــ ســــ
ا يـ ا                  لسانس              ماسـرت و  يبکلور

 باالتر از آن
 
 

 يرا که مشا را جمبور منود با مـرد زنـدار عروسـ    يلطفأ عامل .3
 د؟يان منائيد بيمنائ

-------------------------------------------------------
---------------------- 

 د؟يش را شرح دهيخو يچه زندگخيلطفأ بطور خمتصر تار .4
-------------------------------------------------------

---------------------- 
 .ياندازه در آمد ماهانه خودتان قبل از عروس .5

-------------------------------------------------------
---------------------- 

ل پـدر   قبـل از   يـ ا فاميـ اندازه در آمد ماهانه پـدر و   .6
 يعروس

-------------------------------------------------------
---------------------- 

 تان چگونه بود يت عروسينوع .7
 بد     
 بدل 

 تيازدواج در طفول
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  يازدواج اجبار
 نيت طرفيرضا

 وه با اقارب شوهر يخامن ب ازدواج
 . . .ا يو    
 

-----------------------------------------------ديده تشرح
------------------------- 

 
 د؟      تعداد دخرت      تعداد پسريچند طفل دار .8
 
 

 ک زن دارند؟يش از يل و قوم شوهر تان چند نفر بيدر فام .9
-------------------------------------------------------

---------------------- 
 ک زن دارند؟يش از يل و قوم خودتان چند نفر بيدر فام .10

-------------------------------------------------------
---------------------- 

 د؟يمشا چند خواهر و برادر هست .11
-------------------------------------------------------

---------------------- 
 ات هست؟يا پدر و مادر تان حيآ .12

 يبل
 
 ريخن

 د؟يکن يم يها زندگيبا ک
-------------------------------------------------------

---------------------- 
 د؟يش را قبل از ازدواج شرح دهيخو يلطفأ زندگ .13

-------------------------------------------------------
---------------------- 

 د؟يگرفت يتان مورد خشونت قرار م يل پدريا در فاميآ: الف
                               يبل

بــه  . . .ليکدام دل
-------------------------------------------------------

---------------------- 
                                                                            ريخن
: ب شد؟ ي منيتان تأم يمصارف زندگ يا قبل از عروسيآ

  يبل
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 ريخن
 

 د؟يان منائيتانرا ب يزندگ ياز خاطرها يکيلطفأ  .14
-------------------------------------------------------

---------------------- 
 د؟يدار يدر زندگ يمشکالت يچ .15

-------------------------------------------------------
---------------------- 

 يخواهند با مرد زن دار عروسـ يآنانکه م يبرا يشنهاديچه پ .16
 د؟يند داريمنا

-------------------------------------------------------
---------------------- 

ه ي که معلومات هتمينمايق مين جانب ـــــــــــــــــ  تصديا
 .باشميقت آن مسوول ميت بوده و از حقين فورم واقعيشده در ا

 :با احرتام
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  حقوق زنان و اطفال يقاتينهاد تحق
  تعدد زوجات يقاتيپروژه تحق

  يسوالنامه برا
  يليمحاکم فام

 » 6«پرسشنامه مشاره 
               :  آدرس مصاحبه کننده

 :خ مصاحبهيتار
               :  نندهت مصاحبه کيوال

 :مصاحبه کننده
               :        شهر/  ولسوايل

 :وقت مصاحبه
 :هيناح

ن حمکمه رجوع شده ياز تعدد زوجات به ا يناش يايا قضايآ .1
 است؟          

-------------------------------------------------------
---------------------- 

ــاه قــ  ــدد از نگ ــا ازدواج متع ــاکم ب ــورد حم ــه برخ انون چگون
 د؟ينمايم

-------------------------------------------------------
---------------------- 

 يبرا يو قانون مدن يکه مرد بر خالف احکام شرعيدر صورت .2
ات يدر صـورت شـکا  . ديـ ا چهارم ازدواج منايبار دوم ، سوم و 

 د؟يمنا يصله ميحمکمه چکونه ف » خامن اويل «متضرر 
-------------------------------------------------------

---------------------- 
ا ين گونـه قضـا  يـ ات متضـرر حمـاکم بـه ا   يا بدون شکايآ .3

 د؟يمنا يم يدگيرس
-------------------------------------------------------

---------------------- 
ن گونـه  يـ اد از ابه چـه تعـد   ينأ حمکمه در سال جاريختم .4

 ا را حل و فصل منوده است؟يقضا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ___

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د؟يکن يشنهاد ميرا پ يراه ها ين مشکل چيحل ا يبرا .5
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مـات   کـه معلو مينمـا يق مين جانب ـــــــــــــــــ  تصديا 
قـت آن مسـوول   يت بـوده و از حق يـ ن فورم واقعيه شده در ايهت
 .باشميم

 :با احرتام
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  حقوق زنان و اطفال يقاتينهاد تحق
  تعدد زوجات يقاتيپروژه تحق

  يسوالنامه برا
  مال امامان

 » 7«پرسشنامه مشاره 
               :  آدرس مصاحبه کننده

 :خ مصاحبهيتار
               :  ت مصاحبه کنندهيوال

 :حبه کنندهمصا
               :        شهر/  ولسوايل

 :وقت مصاحبه
 :هيناح

 .د؟يلطفأ در مورد طرزالعمل نکاح معلومات بده  .1
-------------------------------------------------------

---------------------- 
 .ط وارکان صحت نکاح کدام استيشرا .2
 ------------------------------------------------------

----------------------- 
 شود؟ يده ميپرس يل چه نوع سواالتين  و وکياز شاهد .3

-------------------------------------------------------
---------------------- 

شـود کـه نـاکح زن     يده مـ يل پرسيا از شهود و از وکيآ .4
 ؟ريا خيگر دارد و يد

-------------------------------------------------------
---------------------- 

ک زن داشـت مـال چـه گونـه     يـ شرت از يکه ناکح بيدر صورت .5
 د؟ريگ يم ميتصم

-------------------------------------------------------
---------------------- 

گردد که درصورت کـه نـاکح زن    يد ميا در نکاحنامه قيآ .6
 گردد؟ يض ميطالق به خامن تفو د حقريگر بگيد

-------------------------------------------------------
---------------------- 

تان اجـازه   شود که از خامن اويل يده ميا از ناکح پرسيآ .7
 د؟يگرفته ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه ي که معلومات هتمينمايق مين جانب ـــــــــــــــــ  تصديا

 .باشميقت آن مسوول ميت بوده و از حقين فورم واقعيشده در ا
 :با احرتام
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  »3«مه مشاره يضم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


