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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی: فرستنده

  ٢٠١۴ جون ١٧
  

  نکاح
  رھنمود مشورتی برای عقد نکاح

۶  
  :وصيت يك زن به دخترش ھنگام عروسى

ن يزمانيکه  دخترش راھى خانه بخت بود چن ح پادشاه حارث بن عمرو كندى در آورده بود وزنى دخترش را به نكا

  :ت كرديوص

  ! دخترم 

كردم، اما پند و سفارش براى  یيزى سفارش نمشد من تو را به چ ا نسب ترك داده مٮیياگر پند و اندرز به خاطر ادب 

  .دارى استيانسان عاقل تذكرى و براى نادان ب

  !دخترم

ازتر بودم، اما يبود، من از ھمه بى ن از میيار نمودن شوھر بى نير دخترى به خاطر ثروت پدرش از ازدواج و اخت اگ

  .ده شده انديكه مردان براى ما آفر م ھمچنانيده شده ايما زنھا براى مردان آفر

  ! دخترم 

ی يرون رفته ووارد خانه  اى مى بتيسز اى كه در آن می شوی و از خانه و كاشانه ن خود جدا میيتو از وطن و سرزم

وقتى ھمسر تو شده ) شوھرت ( نى زندگى خواھى كرد كه به آن انس نگرفته ای يى ندارى و با ھمنشئشوى كه با آن آشنا

ه ن ده خصلت را بيمت خواھد شد و ھمواره ان كنى آنگاه او برده وغاليز او ھستى، اگر چنيا پادشاه توست، و تو كنيگو

  :ت خواھند بودي بزرگى براۀريش كه ذخاد داشته باي

  .ال در قناعت استي قناعت داشته باش كه راحتى قلب و آرامش خ-١

  .ن استيرا خشنودى پروردگار در ھمي حرفھاى شوھرت را به خوبى گوش كن و از او اطاعت كن، ز-٢

ادا بوى بدى از تو به مشام شوھرت ند و مبيبا ببيند بلكه تو را ھمواره زي ھمواره مواظب باش او تو را در زشتى نب-٣

  .برسد

  .ى استئن خوشبويزه ترين و پاكيز و آب بھترين چيادت نرود كه سرمه بھتري سرمه و آب از -۴

  .كشد  غذاى شوھرت را سر وقت بده چون آتش گرسنگى زود شعله می-۵
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ر خواب كسى  خشم او را بر را مزاحمت دي در ھنگامى كه شوھرت خواب است سعى كن كه در خانه آرامش باشد، ز-۶

  .زديانگ می

  .را حفظ مال نوعى خوش بختى استي خانه و اموال شوھرت را حفاظت كن، ز-٧

  .ارى و زرنگى استينھا نوعى ھوشيدگى به ايرا رسيدگى كن، زي به دامھا و فرزندان شوھرت رس-٨

  .نخواھى بودانتش در امان يرا اگر رازش را فاش كنى از خي راز شوھرت را فاش مكن ز-٩

شتراحترام يو ھر چه تو ب. شود چى كنى از تو متنفر میيرا اگر از دستورش سرپي نافرمانى شوھرت را مكن، ز-١٠

  .شود ه باشى او نسبت به تومھربانتر میشتر توافق داشتيو ھر چه كه تو ب. شود يل مىشتر به تو احترام قايز بيكنى او ن

ح ندھى و خشنودى او را برخشنودى خود ي خود ترجۀ شوھرت را بر خواستۀاستشوى تا خو گاه موفق نمی چيبدان كه ھ

  .ح ندھىيترج

  

  :اورقی ھا ــــپ 

  :ديگويح ميث  صحي با استناد به برخى از احاد )رح   ( فهيامام  ابو حن) ١(

    .د  را ندارمرد  كفئ  را براى ازدواج انتخاب  نمود ، ولى  وسر پرست  او ، حق ممانعت  از آن ھر گاه زن ،

  : مھر فيتعر )  ٢ (

 منتقل ی به عربین كلمه از زبان عبري زن است ایمت وبھاي قیبه معنا» موھار« ومشتق از كلمه یسام ن لغت،ياصل ا

آمده » مھر «یز به معنايمان نيپ دست ن،يكاب نافجه، َصُدقه،  مانند َصداق،یكلمات افته است،ي تغيير» مھر «ۀشده وبه كلم

  .است

 .ش بپردازدي خوۀ است كه به موجب نكاح واجب است زوج به زوجی، مالی ، حقوقیر در اصطالح فقھمھـ

  .صورت دقيق توضيح شده است ه ن  واحاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم بأعظيم الشه در قرآن يمھر

َءاتُوْا النَِّسآَء َصُدقَاتِِھنَّ وَ « :ح شده است از جملهي آن تصریھايژگيز ويات به وجوب مھر ونيات ورواي از آیدر برخ و

  »گانيشان را به صورت رايمھرھا د به زنان،يبپرداز ( »نِْحلَةً 

ن ي كرد اتعيينكو ي در حّد عرف ونیا هيد عطي زنان طالق داده بایبرا   »ني المتقیوللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً عل«

    .زگاران مقرر شده استي است كه بر پرھیحق

 (لغ ب   م)رض(شه ي  درھم  ودر  مھر  بى بى  عا۴٠٠ مبلغ  )رض (ه وسلم  در  مھر  سودهيد صلى هللا عل محم   )٣( 

  .ه فرموده بودند يدأ درھم    ت) ۴٠٠ (  مبلغ  ) رض ( به ي درھم  ودر مھر  ام حب) ۵٠٠

نشان داد ، محمد صلى هللا )  رض (ل  به ازدواج  فاطمه  يكه  حضرت على  كرم هللا وجه اظھار تما یھمچنان زمان 

حضرت على كرم هللا وجھه  در    فاطمه  چه دارى ؟ ۀياى على  براى پرداخت مھر: شان فرمودند يه وسلم  به ايعل

  : شان  فرمودند يه وسلم به ايامبر صلى هللا عليپ  !ك زرهيك اسپ وي  :جواب شان فرمودند 

ش را  ي زره خو ھمان بود  كه حضرت على کرم هللا وجھه .وش بفرت را   زرھاءً راى جنگ ضرورى است  بناسپ ب

  ) رض (  را  در بدل   مھر  فاطمه  د  وآنيفروش رسانه    به حضرت عثمان رضى عنه  ب)  درھم ۴٨  (به مبلغ 

  . ه فرمودنديدأت

  :شير بھا 

 اقل و حد اکثری ندارد، يعنی قبل از ھمه بايد گفت که در دين مقدس اسالم  تنھا چيزی که واجب است مھر است، و حد

ممکن است کم باشد و يا زياد باشد، ولی ھر چه کمتر باشد آن ازدواج با برکت تر خواھد بود، ودر دين مقدس اسالم  

   .وجود ندارد» شير بھا« چيزی بنام 
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از طالق نيز استفاده زن حق دارد  که از اين حق حتی بعد  را ادا کند  و  آند زن حقی است بر گردن مرد که بايۀو مھري

 زن مالک مھر است  و برای ھيچ کسی حالل نيست، چه پدر باشد يا غير پدر، و کسی حق ندارد که چيزی از آن.نمايد 

ن مھريه از اموالش آ بايست مقدار ءکه زن بر اينکار راضی باشد واگر شوھر بميرد ابتدا را برای خود بردارد مگر اين

   .کاسته شود و سپس تقسيم گردد

 خود را ببخشد حق ۀرا ساقط کند و اگر زن مھري  خود و يا جزئی از آنۀتواند اگر ميل داشته باشد حق مھري زن می

َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَةً فَإِْن ِطْبَن لَُکْم َعْن َشْیٍء ِمْنهُ «  :فرمايد افتد، و خداوند در قرآن می مھر از گردن شوھر می

عنوان ھديه ای خالصانه بپردازيد، پس اگر با رضايت خاطر ه و مھريه ھای زنان را ب: ( يعنی»  لُوهُ ھنيئا مريئانَْفساً فَکُ 

  ).را حالل و گوارا مصرف داريد  خود را به شما بپردازد، آنۀچيزی از مھري

  

  :انواع نکاح ھا وازدواج ھا قبل  از اسالم

که مشھورترين اين ازدواج ھا  . ھاى مختلفى رواج داشته است  زدواجدر دوران قبل  از اسالم در اقوام ديگری ، ا

  :عبارت بودند   

  ):ى وارث با زن ميت ئنکاح ضيزان ويازناشو(نكاح مقت 

 نکاح مقت  به  آن ازدواج ونکاح گفته می.  ب ھا قبل از مشرف شدن  بدين اسالم مروج بود نکاح مقت در بين عر

 تواند آن می)  که مادر خودش نباشد در صورتی(ش ، زن پدرش را که    ، فرزند بزرگميرد که انسان زمانی می شود،

  .را مانند ساير اموال مورثی که از پدر باقی مانده است  به ارث  ببرد 

 ديگری را باالی کس تواند آن اگر مقبول وزيبا  نباشد می  و کند  با  ومقبول باشد ، با او ازدواج میين زن  زياگر ا

 » عضل«مھر (نام ه  ، بکندتواند در خانه  نگاه  داری  شد  ودر بدل  آن پول مھرش را تصاحب کند ويا ھم میبفرو

  .ماند  ، وبعد از مرگش اموال  اورا  به ميراث ببرد  در خانه  باقی می ) منع(

خذ مالی، زن را آزاد بگذارند  كه وارث نكاح اين زن به شمار می آمدند، با اءھم چنين ممكن بود كه پسر يا يكی از اقربا

اين احتمال نيز وجود داشت كه وارث، عفو و گذشت كند و بدون گرفتن . تا به اختيار خود با مردی ديگر ازدواج نمايد

   .مالی، زن را به تزويج ديگری در آورد

 ۀن تفصيل كه اگر در طبقبا اي; در اين نكاح، زن بازمانده، دقيقاً ھمچون اموال موروثی، تابع احكام طبقات وارث بود

بر اين اساس، با اعراض آن پسر . اول، چندين پسر وجود داشت، فقط پسر بزرگ وارث نكاح اين زن به شمار می آمد

، ءھم چنين در ميان اقربا. از اين ارث، نوبت به پسر بعدی می رسيد و در نھايت، اين ارث برای اقربای ديگر بود

   . به ديگران می رسيدبرادر ميت مقدم بود و سپس نوبت

با ظھور اسالم، اين نكاح تحريم شد و مسلمانان بنا به نص قرآن كريم، از نكاح با زنان پدران خود منع شدند تا آن جا كه 

  : دارد  ن با صراحت بيان میأوقرآن عظيم الش. معرفی شد» شيوه ای ناپسند«و » مقت«، »فاحشه«اين نكاح به 

   )  ۴ : ت نساء  آيۀسور( » الً  يالنِّساِء ااِلّ ما قَد َسلََف اِنَّه كاَن فـِحَشةً و َمقتًا وساَء َسب  َءاباُؤُكم ِمنَ ال تَنِكحوا ما نََكحَ  و«  

ِحلُّ لَكم اَن تَِرثُوا النِّسآَء َكرھًا ي ال...« :د يرس ممنوع نموده ، بلکه مىرا ) مقت (دين مقدس اسالم  نه تنھا ازدواج 

 گرفته شده كه در آن، از ۴/ نساء٢٢ تياز آ» مقت«ر يتعب) ١٩، ۴/نساء) .«... تُموھُنّ يءاتَ  لِتَذھَبوا بِبعِض ماعُضلوھُنَّ تَ  ال و

  .پدر، نھى شده است * نكاح با زن

  :يادداشت 

به اين معنا كه در آن زن، با ; اطالق می گرديد» َضْيَزن « شد،  خود می» زن پدر«در زبان عرب به پسری كه وارث 

ھم . در زن نيز معنا و بر ساير وارثان نيز تطبيق شده است» شريك«می يافت، البته ضيزن به » مزاحمت«خود پدر 
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بوده است، به »  نفرتۀماي«به معنای اين كه ; نام داده اند» مقت«چنين گفته می شود كه مردم عرب، به اين ازدواج، 

      .گفته اند» ممقوت«و » مقتی«مولود چنين نكاحی نيز 

  :ـــكاح جمعن

ن يدند و آنھا را به زنا با افراد مختلف وادار مى كردند و بديزان را مى خريت برخى از اعراب كنيدر عصر جاھل

   .ب از ثروت ھنگفتى برخوردار مى شدنديترت

   ):زنا شوئی به صورت تعويض ھمسر( نكاح بدل 

ز در يانب مقابل  معاوضه مى كرد و زنان نگرى خوشش مى آمد  زن خويش  را با  زن جيھرگاه مردى از زن فرد د

ا ي) تى أنزل لك عن دابّ , تك انزل عن دابّ ( مبادله با الفاظ نيا. م نداشتنديمقابل ھواھاى نفسانى مردان چاره اى جز تسل

ز ي نمن, اده شويبه نفع من پ) ه از زن او بوديكنا(عنى تو از مركب خود ي; )أنزل لك عن امرأتى,  عن امرأتكیانزل ال(

  .اده مى شوميبه نفع تو پ) عنى ھمسرمي(از مركب خود 

من نيز برای تو دست  و! تو برای من دست از ھمسرت بردار: ويا در نكاح بدل، شخصی به شخصی ديگری  می گفت

 ازدواجی  صورت می ۀدلاپس اگر آن مرِد مخاطب اين تقاضا را اجابت می كرد،  اين مب. از ھمسرم بر می دارم

  .پذيرفت

 و ساكنان جزاير ئیقبايل افريقا(عمل آمده است ، اين نكاح در ميان اقوام غير عرب ه ء ب که توسط علمایمطابق تحقيقات

 به شكل موقت است و اگر دو مرد، ءمعروف و رايج است كه ابتدا...)  و در برخی از مناطق تبت و ھيماليا وئیھاوا

 می مذاکرهديگر   تمديد زمان مبادله يا دائمی بودن آن، با يكۀاً دربارزندگی با ھمسر جديد را پسنديدند، آن گاه مجدد

  .كنند

 تاحزاب آي (ۀن  در سورالشأصورت مطلق منسوخ قرار داده وقرآن عظيم ه برا دين مقدس اسالم اين نوع از نکاح ھا 

     » ... اَن تَبَدََّل بِِھنَّ ِمن اَزوج ال و« : فرمايد  می ) ٣٣: 

  ):وستد(نـكاح ِخدن 

گرفت اين رابطه صرف در دوستی زن  طور غير رسمی مگر مخفی وپنھانی  صورت میه  بود که بیعبارت از نکاح

 ءکه در خفا خاطر اينه در اين ازداوج مھر ونفقه ب. گرديد ومرد باقی نمی ماند ، بلکه در نھايت امر موجب زنا می

  .   شرط نبود ،گرفت صورت می

ن دوبار برحرام بودن آن حکم صادر أمد ، وقرآن عظيم الشآعمل ھنکاح منع  ب اين ازدواج  واز دين مقدس  اسالم  در 

  .نموده است 

و ال ُمتَِّخذِت ..« :ديفرما كند، مى ان مىيزان را بيط ازدواج با كنيجا كه شرا  آن در ٢۴ تء آي نساۀيکبار در سور

شوند، منع كرده   مىءصورت گرفتن دوست پنھانى مرتكب فحشا زانى كه بهيازدواج با كن ، ازتين آيدر ا .»... اَخدان

  .  مردان ھم آمده است  ۀمشابه ھمين تعبير در بار)  مائدهۀ سور۵ تآي( وھچنان  در . است

  :نــکاح سـفاح 

 سفاح در لغت به ۀكلم. شمرده مى شد) زنا(ر از آن موارد سفاح يان اعراب روشھاى مرسوم ازدواج، قانونى و غيدر م

   .ازدواج با اھل سفاح و خدن حرام شمرده شد) ر مسافحات و متّخذات أخدانيغ (تيعنى زنا و بى عفتى مى باشد و آم

اما . چه مسافحات در سّر و جھر است; را عموم و خصوص گفته اند) مسافحات و متّخذات  أخدان(ان يبرخى فرق م

   .ردياتخاذ اخدان فقط در سّر صورت مى گ

  :نـکاح شــغــار
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در اين نكاح، مرد دختر يا خواھرش را به ازدواج با مردی ديگر درمی آورد و در برابر، آن ديگری نيز دختر يا 

بر اين اساس، مھريه ای در بين نبود و ھر زن، مھريه زن ديگر محسوب می . خواھرش را به تزويج او درمی آورد

است و چون در اين نكاح، زن از مھريه دور نگاه داشته به معنای دور ماندن » َشْغر«از ريشه » شغار«گفتنی است . شد

البته در اين نكاح، ضرورت داشته كه ھر مردی، زنی را كه زير واليت اوست به . می شد، به آن شغار می گفتند

  .رسول اكرم صلی هللا عليه وسلم  اين نكاح را منع كرد . ازدواج با طرف مقابل درآورد

جبين «ات بدوی، بدون آن كه بد شمرده شود،رايج است، چنان كه اين ازدواج در عراق اما ھم چنان در برخی از جماع

به معنای معاوضه يك شخص با شخص ديگر نام می نھند كه در » مقايضه«نيز آن را  ناميده می شود، گاھی» به جبين

  .  طرف مقابل رفتار كند خويش، از نظر اكرام يا اھانت، ھمچونۀچنين نكاحی، رسم بر اين است كه ھر طرف با زوج

 نو، سوماترا و نيز نواحی ۀقابل تذکر است که اين نكاح دربرخی از مناطق افغانستان وکشور ھای ،  مانند  استراليا، گين

تحليل گران علت انجام چنين نكاحی را، فقر و ناتوانی . بسياری از ھند، سيبری، تركستان و افريقا  ھنوز ھم وجود دارد 

  .ختن مھريه به شمار می آورندمالی در پردا

  : ازدواج  اجباری

رد ، بعد از خواستگاری شرايط ازدواج توسط اوليای  کرفت واز آن  خواستگاری می شخص به نزد قوم دختر می

بعد از مراسم دختر مطيع مطلق مرد بود وبايد . گرفت   ازدواج صورت می، شرايطتعيينبعد از   د وش  میتعييندختر 

  . شرايط مرد را می پذيرفت ۀھم

  :نــکاح ضماء

 در جامعه  تقليل  يافت وبه اصطالح کمبود زنان بود ، در  اقوام پيشين  طوری مروج شد  از زنانیکه تعداد در زمانی

   .گذاشته بودند) ضماء(ن گونه ازدواج را نكاح يك زن ازدواج كند و نام ايچند مرد با : که 

  :تازدواج صداق ويا متعه وموق

  . که زمان ونه مھر آن  معين باشد یعبارت از نوع ازدواج

  : نـــكاح متعه يا صيغه

 مدت ازدواج ءدر اين نكاح، از ابتدا. يا صيغه  در بين اعراب  دوران جاھليت مشھور  بود متعه يا ازدواج موقت،

می گفتند، زيرا به » متعه«موقتی به چنين ازدواج . معلوم می شد و با اتمام آن مدت، زن و شوی از ھم جدا می شدند

تحقق می يافت، چنان كه تاجران و نيز جنگ جويان در سفر و در مناطقی ) در مدتی مشخص(قصد استمتاع از زن 

وردند ،  وقتی مدت آن پايان می يافت، عقد، خودبه خود فسخ می شد و  آ مییدور از خانه و وطن، به نكاح متعه  رو

 توسط اً اين نوع ازدواج در دين اسالم در بدو برای يک بار حالل  وبعد. داد  ادامه میتاجر نيز به مسافرت خويش 

  .پيامبر صلی هللا عليه وسلم  برای ابد حرام گرديد 

   :مضرات صيغه 

 .اده كرده استيام آوران گذشته پيامبرش چون پي  پروردگار  است و سنت آن را ھم پینيـ قانون گذاِر ازدواج د١

 .ت دادندي بعد از اسالم آن را رسمیھبی مذِت قبل از اسالم بود و علمايسنت جاھل، امروز ی مذھبۀغيص

 ط مراعات کردن عدل میيکند ، وسپس در شراءك زن اكتفايبه ء  شودكه ابتدای مرد مكلّف مینيـ درقانون ازدواج د٢

 .   وجود نداردیتي زن محدودیبرا) یغه مذھبيص(در متعه ) ١۴/نساء . ( دتواند  تا چھار ازدواج داشته باش

   .ست ا مردۀمسكن، لباس برعھد نفقه چون غذا، ،یـ در قانون ازدواج الھ٣

  . به مرد سپرده نشده استیتيلون مسؤي ، چنیغه مذھبيکه در قانون ص یدرحال )۵: بقره آيه ۀسور(

  .  معناستی ارث بی مذھبۀغين ارث مطرح است ، در صي قوانینيـ در ازدواج د۴
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 . ستي حاكم نینين قواني چنی مذھبۀغيت فرزند شرط است ، در صيولؤ نسل و مسألۀ مسینيدر ازدواج دـ ۵

  . معناستی كنند عدالت بی نمی چون با ھم زندگی مذھبۀغي دارد در صیعيدان وسي مینيـ عدالت در ازدواج د۶

  . ستين ین قانوني چنی مذھبۀغيدر ص) ١/طالق( طالق ھستینين ازدواج ديـ در قوان٧

ن يغه و زنا ايدر ص) ٢٢١/بقره( ازدواج كندی تواند با مشرك ، كافر ، زانی مرد مسلمان نمینين ازدواج ديـ در قوان٨

  . حرفھا معنا ندارد

ست ،  ا مردۀان حمل و بچه پس از حمل بر عھدي زن تا پاۀش آمد و زن بار دار بود نفقي اگر طالق پینيـ در ازدواج د٩

  .ز تمام استياز رفتن زن ھمه چ مذھب پس ۀغيدر ص

 در ی زن را بپردازد و پس از آن تمام مھر را ، ولۀي مرد مكلّف است قبل از مباشرت نصف مھرینيـ در ازدواج د١٠

  .  استیه كافي مذھب ھمان مبلغ اّولۀغيص

در  د، شونیت دائم حاضر ميزوج دو طرف به قصد ضمانت است و و گره وند،ي پین به معنيـ ازدواج درد١١

  .غه بروديت به صي نھای تواند بیست اومي زن نی برایدزماني مذھب قیا زناي» غهيص«

  . ستي نین قانونيغه چني درصی بردولی نفقه میـ در قانون ازدواج زن متوف١٢

ۀ سور( نداگريكدياور يارو يدر دوران كھولت  :دي فرماید كه مي آیش مي ، محبت و ترحم پینيـ در ازدواج د١٣

  .  شودی منفور اجتماع می سرپرستی و بیري در دوران پیئغه ي كه زن صیدر حال .)١٨٣/بقره

   :نکاح مضامده 

در جاھليت، مضامده در ايام قحطی و . است) غير از شوھر(ازدواج مضامده، عبارت از معاشرت زن با مرد اجنبی 

مخصوص می آورد تا يك مرد غنی او را در آن زمان، مرد فقير ھمسر خود را به بازاری . فقر رواج زيادی داشت 

  . برگزيند

می يافت و ھم  آن گاه زن در اختيار آن مرد قرار می گرفت و از اين طريق، ھم خود زن از شّر گرسنگی و فقر  نجات

  . شوھر اصلی اش برمی گشتۀآن كه پس از مدتی با مال و طعام به خان

در اختيار ھمان مرد مضامده كننده قرار داشت، به طوری كه از قابل توجه است  كه در مدت مضامده يك زن، او فقط 

ولی در نکاح . نمی پرداخت) با چند مرد( می جست  و نيز در يك زمان، به مضامده ھای متعدد یشوھر اصلی دور

  .متعه چنين  نيست 

 :ازدواج اماء 

ردند  کی میدارا  از جاھای مختلف خريکه مردم کنيزان ر زان  بود ، زمانیي ازدواج اماء مخصوص به ازدواج با  کن

  . شدند   مھر با ايشان ھمبستر میۀديأ، بدون  ت

 :ن يازدواج اخت

  . ازدواج با دو خواھر  در يک زمان 

 با بيشتر از دو خواھر در يک زمان  ازدواج می كرد كه در اً عرب در جاھليت، به طور ھمزمان با دو خواھر واحيان

  .تعبير می شود» بين االُْختَْينجمع «زبان عربی از آن به 

برای معلومات مزيد  ( .پس از ظھور دين مقدس اسالم، اين نكاح به نص قرآن كريم، و نيز نھی رسول اكرم ممنوع شد

که ) فيروز ديلمی (  نساء وحديثی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای يکی از صحابی ۀ سور٢٣ ت آي بهمراجعه شود

) صلی هللا عليه وسلم( ازدواج خويش داشت ، اما پس از اين كه به دين اسالم مشرف شد ، پيامبردو خواھر را در عقد

  »يكی را برگزين و ديگری را طالق بده« : برايش فرمود

 ) :دوستانه(ازدواج مخادنه 
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و » مصاحبه«در لغت به معنای » مخادنه« . گرفتی می را به دوستیزن » یمرد« ا ي را یمرد »  یزن «ی وقت

يعنی زنی برای خود، مردی را، و مرد برای خود، زنی را به دوستی برمی گزيد و آن دو ; است» دوستی داشتن«

کرد که  ن میدنيا می آمد ،  زن اعاله که از آن  اوالدی ب وھر زمانی.  ھم رفت و آمد و نزديكی می كردند دوست با

   .در می آورد ج خوداوالد متعلق به کی است ، سپس مرد، ھمان زن را به ازدوا

  :نويسد  می» مخادنه«و » زنا«طبری در تفسير خود، در تفاوت ميان 

خود نگاه می داشت ) خليل، ِخدن(زن زناكار به طور علنی زنا انجام می داد، اما زن مخادن، خويشتن را برای دوست 

   .تا با او مخفيانه ـ نه آشكارا ـ ھمبستری کند 

در . ممنوع شد )   ٢۵ تنساء آي(»  ...و المتّخذات أخدان( ... ح بنا به نص قرآن كريم دردين مقدس  اسالم، اين نكا

تعبير شده است، از اين رو برخی به اشتباه گمان ) متخذات اخدان(قرآن از زنانی كه به مخادنه می پرداختند به لفظ جمع 

ذات «به معنای » ذات ِخدن«، با توجه به اين كه در اين ميان. بوده است» رھط«كرده اند كه مخادنه دقيقاً ھمان ازدواج 

ھم به معنای اين است كه » ذات األخدان«تفسير شده است، می توان دريافت ) يك دوست دارد زنی كه(» الخليل الواحد

يك زن چندين دوست داشته باشد، اما اين دليلی بر آن نيست كه در مخادنه، ھمواره ھمانند ازدواج رھط چندين دوست 

   .كار بوده استدر 

   :نــكاح رھط 

كه كمتر از ده نفر بودند، ھمگی با يك زن آميزش می كردند كه اين عمل، ) رھط(در ازدواج رھط، گروھی از مردان 

 ۀپس ھرگاه زن حامله  می شد و وضع حمل می كرد، زن ھم. براساس رضايت آن زن و توافق اين گروه از مردان بود

ھمگی به آن چه از كار «: سپس زن، رو به آن جمع می گفت. ه ھمگی بايد حاضر می شدندآن مردان را فرامی خواند ك

و در آن زمان، يكی از مردان را معين می كرد و با اشاره به مولود، خطاب به » ده امئيمن فرزندی زا; شما بوده آگاھيد

بدين ترتيب ، زن مولودش را . »راين پسر توست، ھر اسمی كه دوست داری روی او بگذا! ای فالن كس«: او می گفت

البته اين در صورتی بود . را  نداشت منتسب می كرد كه شخص مخاطب نيز حق انكار آن) گروه(به يكی از افراِد رھط 

كه مولود پسر باشد، اّما اگر دختر بود، زن چنين نمی كرد، زيرا عرب از مولود دختر كراھت داشتند و حتی احتمال 

  .ن بودقتل آن مولود درميا

 :ازدواج استبضاع 

داد  یا صفات شجاعت ويا کرامتی  داشت برای ھمخوابی قرار  مي که شجاعت یار مردي شخص ھمسر خود را در اخت

  .تا از او صاحب فرزند شود

گرفت ، زوج اصلی از مجامعت با آن زن دوری می كرد تا زن از آن مرد  زمانيکه زنش نزد شخصی ديگری قرار می

  .رد  کو سپس وقتی بچه به دنيا می آمد به ھمان شوھر  اصلی  خويش مراجعه میحمل بگيرد  

و مجامعت می » استبضاع«گرديد که  زنی بی شوھر از مرد بيگانه ای تقاضای  برخی از اوقات  طوری واقع  ھم می

  .كرد

رد  تا  کو يا زورمند تسليم میر  ھم چنين رسِم برده داران بر اين بود كه كنيزان خود را به استبضاع با جوانان زيبا

  فرزندانی به ھمان شكل برايشان بزايند و در نھايت، سود بيش تری به ايشان برسانند

   :یضيازدواج تعو

  . کردندی دو مرد زنانشان را با ھم عوض م

   :زنان صاحب رايه 
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و بيرق  مخصوص » رايت«، نويسند در دوران قبل از اسالم  در برخی از مناطق از زنان فاجر و بدكار مؤرخين می

  . آن بود كه ھر مردی می توانست با آن زن ھمبستر شود ۀبر خانه  ھای خويش  نسب می كردند كه اين، خود نشان

با اين زن ھمبستر شده باشد » طھر«اگر دو نفر در يك «: مد معمول طوری بود  آدنيا میه  که از او بیدر مورد اوالد

  .»نام داشت» مقّسمه«از آن دو ملحق می كرد، و چنين زنی ،  زن ، آن مولود را به يكی 

ورد تا بنابر علم قيافه شناسی  معين  آرا می» قيافه شناسی«شخص ... «: نويسند که زن   برخی ديگر ی از محقيقن می

ن گفت كه بر اين اساس، می توا. كند اين مولود، ملحق به كدام يك از آن مردانی است كه با آن زن معاشرت کرده است 

اگر مردان كم شماری با زن نزديكی كرده بودند، خود زن تكليف مولود را معين می كرد، اما اگر آن  تعدادمردان زياد 

ھم چنين گاھی در بين مردھا بر سر آن مولود منازعه می شد، زيرا . بردند له را به نظر قيافه شناس میأبود ، مس می

  . تر برای عرب بسيار ارزش داشتبرخورداری از يك پسر يا يك پسر بيش 

  : )كنيز(ازدواج با امه 

در عصر جاھلی، نكاح با كنيزان و زنان اسير شده در جنگ ھا ـ چه كنيز خود و چه كنيز ديگران ـ نكاحی جايز و رايج 

حكام آن در  با مقررات و شرايط خاصی تجويز شد كه در منابع فقه اسالمی، ادر اسالم نيز اين گونه نكاح اجماالً . بود

 وضعيت كنيزان و نيز وضعيت بردگان ۀشايسته است كه در تحقيقی مستقل، دربار.  آمده استتفصيالً » كتاب النكاح«

 در اين جا، ضمن اجماالً . در طول تاريخ اسالم، ھم چنين ازدواج آنان و جايگاه مواليد ايشان تحقيق مستقلی انجام شود

گاھی مردی پس از نزديكی «اھلی، به بيان اين رسم در جاھليت می پردازيم كه يادآورِی اين گونه از نكاح در عصر ج

قرار می ) دعیّ (» فرزند خوانده« شخص ديگر، فرزند آن امه را می خريد، سپس رغبت می يافت و او را ۀكردن با ام

   .»خويش قرار می داد» ھمسر«در آن ھنگام، امه را نيز خريداری می كرد و . داد

  .   صورت مطلق حرام دانسته  را بئی زناشوین روشھاين ازدواجھا به شدت مقابله کرد و چنيثر ااسالم با اک

  : حکم نکاح ھای قبل از اسالم 

را  در اين جای شک نيست ھر عقد ازدواجی که بر اساس صحيح  قبل از اسالم  انعقاد  يافته  باشد دين مقدس  اسالم آن

اگر يک زن و مرد کافر با ھم بر اساس عرف خودشان ازدواج کنند و سپس مسلمان  ئيد قرار داده است ، مثالً أمورد ت

 - اقرار که در زمان کفرشان بسته شده است یو اسالم ھمان عقد شوند ديگر الزم به تجديد عقد در اسالم نمی باشد

  .الم قابل قبول استکند اگر چه در عرفشان بعضی از شروط ازدواج الزم نبوده، بازھم عقدشان در اس  می-پذيرفتن

باشد، و اگر يک زن و شوھر کافر بدون  در اسالم وجود دو شاھد از شرايط عقد و نکاح صحيح می: طور مثال ه ب

سرپرست و يا بدون مھر و يا بدون دو شاھد ازدواج کنند و آن عمل در دينشان جائز بوده است، اسالم آن عقد را پس از 

 ھيچ وجه جايز نيست، مثالً ه که موارد خالفی وجود داشته باشد که در اسالم ب اينکند مگر   میاقرارمسلمان شدنشان 

 زن ۴تواند بيشتر از  که در اسالم نمی ئی زن  داشته باشد و سپس مسلمان شود، از آنجا١٠اگر کسی در زمان کفر 

 دو ھمسر داشت که خواھر يکديگر  تا را باقی بگذارد، و يا اگر۴ تا از زنان خود را طالق دھد و ۶داشته باشد پس بايد 

که ازدواج با دو خواھر در يک وقت جايز نيست لذا اين فرد مسلمان شده بايد يکی از ھمسرانش را  ئیبودند، از آنجا

شدند پيامبر صلی هللا عليه و  دليل اين اقوال اينست که کسانی از صحابه که ھمراه ھمسرانشان مسلمان می. طالق دھد

را اقرار  کرد که چطور ازدواج کرده اند و آيا عقد ازدواجشان صحيح بوده است يا نه، بلکه آن ل نمیسلم از آنھا سؤا

نام ه دادند، و ھمچنين يکی از صحابه ب کرد و آن زن و شوھر ھمانطور عقد نکاحشان را بدون تجديد ادامه می می

دش بود ، پيامبر صلی هللا عليه و سلم به او گفت تعداد ده زن در عقه مشرف به دين مقدس اسالم شود وب» غيالن الثقفی«

ھنگامی که مسلمان شد دو زن » فيروز ديلمی«  تا از زنانش را انتخاب کند و بقيه را طالق دھد، و ھمچنين ۴که فقط 
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ين داشت که خواھر ھمديگر بودند و پيامبر صلی هللا عليه و سلم به او دستور داد که يکی از آنھا را طالق دھد و از ا

  .کرد که چطور عقد را بسته اند اشخاص سؤال نمی

  

  : منـــابــــع عمده 

  ن  امام محمد غزالىي علوم الدءاير كابلى ، کتاب احيتـــــفــــســــــــ 

  قـانون مدنى افغانستان بخش امور متعلق به ازدواج  

  ١٣۶٣ متوفى ھفت حوت سال » افغانىديسع«د يمولوى داكتر  محمد  سع :ف يط واحكام نكاح   تأ لياركان ، شرا 

                         ن  ياض الصالحيح بخارى   و ريح مسلم  ،  صحيصح 

  

  : مشخصات كتاب                                 

  رھنمود مشورتى براى عقد  نكاح  ونكاح دراسالم  

  : تتبع ونگارش   

   »ی سعيد افغان-  سعيدی  « امين الدينداکتر الحاج 

  »سعيد افغانی- سعيدی  «ودکتور صالح الدين 

  


