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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکتر الحاج 
  ٢٠١۵ اگست ٠٩

  

 ازدواج ارثی در افغانستان
  

ًکند و اين زن به  يکی از اقارب شوھر  جبرا به ازدواج  ت میکه شوھرش وفا ازدواج ارثی يعنی ازدواج با زنی

فانه ای است که مانند تمام ازدواج ھای جبری و بدون صمنشود،  يکی از انواع ازدواج ھای ظالمانه وغير  مجبور می

سف در اين نوع ازدواج با تأ. باشد شرايط رضايت کامل يکی از طرفين عقد نکاح، در مخالفت به شريعت اسالمی می

 از یوشه و کنار امت اسالم و در بخشگکشور ھای عقب افتاده و بی خبر از اصول شريعت غرای محمدی تا ھنوز در 

  .، ناموس وغيرت  فاميلی با تمام قوت آن رواج دارد گنام ننه مناطق  افغانستان ب

 شرعی خويش محروم گشته و  وسمانیآدر اين ازدواج ھای ارثی زن بيوه نه تنھا از حقوق انسانی  بلکه از حقوق 

  .گردد رغبت، بنابر بر فشار اعضای فاميل مجبور به ازدواج  می  وءدر زيادتر اوقات بدون رضا خالف ميل و

  

 : ازدواج ميراثی درجھانۀسابق

 قابل ياد آوری  است که سلب حق انتخاب ازدواج برای زنان بيوه، موضوع نو وعادت جديده در عالم بشريت نبوده بلکه

  .ی سابقه داشته ودر بسياری از مناطق جھان  وجود داشته استبشراين نوع ازدواج ھا در طول تاريخ 

. ًدر کشور گابن، سابقا بعد از مرگ شوھر، زن يا زنان وی متعلق به وارثان قانونی وی بود«نويسند   مؤرخين می

  .ر متوفی انتقال دھدتوانست يا خود از زن استفاده کند يا او را به اقوام دورت  وارث می

 بارکشی و ۀاگر زن مادر او بود فقط برای استفاد. برد  پدر را به ارث میۀفريقا، پسر، زن بيوا ياريبای ۀ در قبيل

مثالھای اين نوع ازدواج ھای ارثی » .توانست با او ھمبستر شود برد و اگر مادرش نبود می کارکردن از او استفاده می

ملل عربی نيز معمول بود، در شود که در دوران جاھليت قبل از اسالم حتی  کثرت ديده میه ی بئدر کشور ھای  افريقا

ولی با ظھور دين مقدس اسالم  بر ھمه ای اين رسوم ورواج ھا خاتمه واصول قوی انسانی در اين مورد وضع کرد که 

  .گردد  در ھمين مبحث مطرح می

  

  : برادرۀازدواج با بيو

ه کند ، برادر ديگر ب که يکی از برادر اعضای فاميل فوت می  است ، زمانییعبارت از ازدواج برادر ۀازدواج با بيو

گونه حق انتخاب را ندارد و در زيادتر موارد با زور  وزن بيوه ھيچ.  گردد  برادر به ازدواج وادار میۀنام دفاع از بيو

  . شود وخشونت وادار ساخته می
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  :ازدواج با پسر صغير

شود وشوھر خويش را از دست  که زن  بيوه می ق متذکر شديم در برخی از مناطق افغانستان زمانیکه در فو طوری

 فاميل ھایبه حکم عرف او بايد با يکی از  مرد. گيرد حتی  غيرت فاميل رابه خود می ناموس و دھد، حيثيت ننگ و می

  . شوھر قبلی ازدواج نمايد

  زن بيوه را خالف ًاء باشد، بنر يک فاميل مرد جوان وجود نمی داشتهدر زيادتر از حاالت طوری ھم واقع شده که د

  .سازند  شرعی ودر زيادتر موارد با جبر و زور به  نکاح پسر صغير فاميل وادار میۀرغبت وخالف اراد

 یگردد، بلکه حقوق انتخاب زن از پسر صغير فاميل نيز سلب م نه تنھا حق زن بيوه تلف میھا در اين نوع ازدواج 

  . زن بيوه گرديده است ا ازدواج به وادار بًاگردد، که بعد از مدتی ھمين پسر درفکر  ازدواج دوم می افتد ، زير جبر

  

  :ازدواج با زن بيوه در اسالم 

پس از آميزش وپس از دوخول از که ازدواج کرده و   در مقابل دوشيزه به زنیثيب (بيوه : قبل از ھمه بايد گفت که

  .گفته می شود) جدا گرديده باشد) طالقمرگ ويا ھم (ابر عوامل شوھر خويش بن(

  !خواننده محترم 

و ) يعنی سرپرست زن(يکی از شروط صحت ازدواج کسب اجازه از ولی دانيد در دين مقدس اسالم  که می طوری

ينکحھا الولی  لم ةأيما امرأ«: که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود  دليل اينه  عقد است، بۀحضور داشتنش در جلس

ھر زنی که ولی او را ازدواج ندھد ازدواجش «: يعنی).١٨٧٩(ابن ماجه . »فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل

  .»باطل است، ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل است

اھد عادل صحيح ازدواج بدون ولی و دو ش«: يعنی).١٢۴٧(ابن حبان . »النکاح إال بولی و شاھدی عدل«: و فرمود

 .»نيست

  .پس چون بدون کسب رضايت و اطالع ولی و سرپرست آن زن صورت گرفته، ازدواج صحيح نيست

  :وجود آينده که ازدواج شرعی شود بايد تمام شروط زير ب طور کلی برای آنه ب

  . عقدۀ رضايت و حضور ولی زن يا وکيل او در ھنگام خواندن صيغ-١

  .عقدۀ در ھنگام خواندن صيغ حضور داماد يا وکيل او -٢

  .عقدۀ  وجود دو شاھد مسلمان در ھنگام خواندن صيغ-٣

  .شود  رضايت دختری که نکاح می-۴

  ).شان يا وکيالن( عقد و رد و بدل کردن ايجاب و قبول از طرف ولی زن و داماد ۀ خواندن صيغ-۵

  .ر حکم زنا خواھد بوداگر تنھا يکی از شروط فوق نباشد، ازدواج باطل است و مقاربت آنھا د

  

  :موضوع رضايت بيوه برای ازدواج مجدد

  :يم در خواھيم يافت که آنان بدين نظر اندئاگر نظريات تعدادی زيادی از علماء را در اين مورد بررسی وتحليل نما

چون واليت . گردد منعقد نمی با ايجاب او کند و ازدواج تواند خود و زن ديگری را تزويج  نمی) چه باکره و چه بيوه(زن 

  :اند باشد و بر اين نظر خود چنين استدالل کرده شرط صحت عقد است و عقد کننده ولی می

 خويش را و ۀو بشوی دھيد زنان بيو (»  وأنکحوا االيامی منکم والصالحين من عبادکم وإمائکم« :فرمايد خداوند می -١

 ).خودتانو کنيزان  جفت اختيار کنيد برای غالمان درستکار و پارسا
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). آورند که ايمان می برای مشرکين جفت مگيريد تا اين ( »... وال تنکحوا المشرکين حتی يؤمنوا« :فرمايد خداوند می -٢

که   نکاح مردان را، مخاطب قرار داده نه زنان را، مثل اينۀخداوند دربار اند که  استدالل کردهتاز اينجھت بدين دو آي

  .نکاح مردان مشرک درمياوريده ھا، زنان تحت سرپرستی خود را، ب  ای ولی:شود  چنين میتتقدير معنی آي

نکاح بدون  ( »ال نکاح إال بولی« :کرده است که فرمود روايت ابوموسی  در حديثی از پيامبر صلی هللا عليه و سلم  - ٣

. اند  اخير، آن را صحيح دانستهکه اين دو نفر د و ترمذی و ابن حبان و حکموروايت احمد و ابوداوه ، ب) ولی جايز نيست

  .آيد می) رض(که در حديث عايشه  باشد ھمانگونه معنی نفی درحديث فوق متوجه صحت پس ازدواج بدون ولی باطل می

 گفت  معقل بن يسار برايم:  که گفت کرده ازحسن بصری روايت» ...فال تعضلوھن « بقره ٢٣٢ تبخاری در تفسيرآي  -٤

 که او سپس خواھرم را طالق  ، عقد نکاح مردی درآورده بودمه که خواھرم را ب  :  نازل شده است منۀ دربارتکه اين آي 

ازدواج تو ه او را ب:  گفتم ویه گرديد، او دوباره آمد و از خواھرم خواستگاری نمود، من ب اش منقضی که عده داد تا اين

ای که از او  ، ولی تو او را طالق دادی و حاال آمده مکرد درآوردم و در اختيار شما قرارش دادم و احترام ترا رعايت

تو نخواھم داد، آن مرد مرد خوبی بود و ھيچ اشکالی ه خدای سوگند ھرگز او را به ب! نخير!!  ًمجددا خواستگاری کنی

ز مدا ريدشان ای اوليا، با:  گرديدکه  نازلتنزد او برگردد، آنوقت اين آيه که ب درکار او نبود و خواھرم نيز دوست داشت

کنم و خواھرم را  ای رسول خدا کنون بدينکار اقدام می. گفتم .گرفته بودند شويان که آنان را به زنی   از نکاح با ھمان

  . ش درآوردم اقبلی  ازدواج شوھره مجددا ب

ت برمعتبربودن  نيرومندترين حجت و صريحترين دليل استکه سبب نزول اين آي گفته است  »  الفتح   «حافظ ابن حجر در

کند،  ، خود را نکاح  توانست بود منع او در اين مورد، معنی نداشت و اگر زن می ولی درنکاح، زيرا اگر ولی معتبر نمی

  .کرد کار منع گويند ديگری او را از آن که اختيارش در دست خودش باشد، نمی کسی  برادرش نبود، چونۀنيازی به اجاز

أيما امرأة نکحت بغير إذن وليھا «:  گفت که پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت شده است) رض(از بی بی عايشه   -٥

 فالسلطان ولی  فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فإن دخل بھا فلھا المھر بما استحل من فرجھا، فإن اشتجروا

، نکاح او باطل است نکاح او  ی خود، خود را نکاح کرد، نکاح او باطل است ولۀکه بدون اجاز ھر زنی (» من ال ولی له

مند شده  وی بدھد، چون از او بھرهه در اين صورت اگر مرد با او ھمبستر شده باشد، بايد تمام مھريه را ب.  باطل است

، چون اوليای او ساقط  او است، حکم ولی  گرفت ، اگر اوليای زن با ھم نزاع داشتند و نکاح صورت نمی گرفته است وکام

که آن  د و ابن ماجه و ترمذیوروايت احمد و ابوداوه ب).  شوند و ھرکس ولی نداشته باشد ولی او حکم اسالمی است می

  . را حسن دانسته و قرطبی آن را صحيح دانسته است

گيرد و انتخاب نيکوئی  رار میثير حکم عاطفه قأ، تحت ت ازدواج مقاصد متعددی دارد و زن بيشتر اوقات:  گويند -٦

، منع شده است و اين  شود، لذا زن از دخالت مستقيم در عقد نکاح  ازدواج از دست او فوت میۀکند و مقاصد عالي نمی

در : گويد ترمذی. طورکامل حاصل شوده ، ب کار به ولی و سرپرست او واگذارگرديده است تا مصالح و مقاصد ازدواج 

 از جمله عمر بن خطاب و علی بن ابيطالب و عبدهللا پسر عباس   ياران پيامبر صلی هللا عليه و سلماين باره اھل علم از

" النکاح إال بولی:"    و ابو ھريره و پسر عمرو پسر مسعود و عايشه بدين حديث پيامبر صلی هللا عليه و سلم

ابراھيم نخعی و عمر پسر عبدالعزيز و ، سعيد پسرمسيب و حسن بصری وشريح و  اند و از فقھای تابعين کرده عمل

شافعی و پسرشبرمه و احمد و اسحاق و  اند و سفيان ثوری و اوزاعی و عبدهللا بن المبارک و ی دادهأديگران نيز، بدان ر

  .بر اين مذھب ھستند پسرحزم و پسرابی ليلی و طبری وابوثور

خود را   درآورد و خودش  پيامبر صلی هللا عليه و سلمعقده او را ب) رض(که او بيوه بود و عمر   داستان حفصهۀدربار

کسی  ازدواج ه تواند خود را ب که مالک نفس خود باشد، می زن بالغی: اند گفته که کسانی سخن: گويد نکاح نکرد، طبری

ر صلی بود، پيامب چون اگر چنين می. گردد کند، بدين حديث باطل می  عقد را جاریۀکه ولی او صيغ درآورد، بدون اين
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تر از پدرش  کرد، چون در اين صورت او نسبت به نفس خود اھلی از خود حفصه خواستگاری می هللا عليه و سلم 

که  و حال آن.  او را عقدکندًتوانست اوال که مالک امر او نباشد و نمی  کرد، بود، و او را از کسی خواستگاری نمی می

  ). عقد او را جاری نمودۀ و عمر صيغکرد بلکه او را از عمر خواستگاری (چنين نبود 

 عقد خود را ۀ، حق اجرای صيغ ، بيوه باشد يا دوشيزه زن عاقل بالغ: ی جمھور گويندأ خالف ر اما ابوحنيفه و ابو يوسف

کار را به ولی خود وا گذارد، تا خويشتن را ازديد مردان بيگانه مصون دارد، چون  که اين  دارد و برای او مستحب است 

اما   .آورد ، برايش بارمی  کند و او را خواھند ديد و يک نوع سرافکندگی  عقد را جاریۀود درمحضر مردان صيغاگرخ

برای باکره و (ی مردود است زيرا بنا به نص صريح حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، نکاح بدون اذن ولی أاين ر

  .صحيح نيست) بيوه

 اختالف وجود داشته باشد، واجب است که ولی اززن اجازه بگيرد و پيش ازدواج واليت زن در ۀالبته ھر اندازه دربار

که زن رضايت  ازعقد، از رضايت او آگاه باشد، چون ازدواج يک معاشرت دائمی و شرکتی است بين زن و مرد، مادام 

ه و اجبار زن را بر ازدواج و کراا، لذا شريعت اسالم  نداشته باشد اتفاق و مھر و محبت و انسجام آنان دوام نخواھد داشت

 و عقد نکاح پيش ازکسب اجازه از    کرده است خواه زن بيوه باشد يا دوشيزه  که بدان رغبتی ندارد، منع کسیه رضايت ب

  .ھم بزنده ی ولی مستبد را بآکند و ر تواند فسخ نکاح را مطالبه وی صحيح نيست و زن می

والبکر .الثيب أحق بنفسھا من وليھا« :  گفت يامبر صلی هللا عليه و سلمکه پ روايت شده است) رض(از ابن عباس  -١

تواند او را   خويش استحقاق بيشتری دارد و بدون رضايت او ولی نمیۀزن بيوه دربار  ( تستأذن فی نفسھا وإذنھا صماتھا

 بخاری ھمه آن را جز).   کرد دليل بر رضايت او است کند و از دوشيزه بايدکسب اجازه شود، اگر سکوت نکاح

که  پيش از اين  [ والبکر يستأمرھا أبوھا« : که د و نسائی آمده است واند، در روايتی از احمد و مسلم و ابوداو کرده روايت

  )طلبد کند از او اجازه می پدر دخترش را نکاح

يا : قالوا. وال البکر حتی تستأذن حتی تستأمر، ال تنکح االيم« :   گفت پيامبر صلی هللا عليه و سلم:  گويد ابوھريره -٢

گرفته شود، دوشيزه را  بندند تا اين که از او اجازه  زن بيوه را عقد نکاح نمی (» أن تسکت : کيف إذنھا؟ قال: رسول هللا

 اجازه و رضايت ۀمنزله سکوت او ب:  گفت  ،  او چگونه استۀال شد، اجازؤکنند، س نيز پيش از کسب اجازه عقد نمی

  ).است

کسی درآورده بود و او به نزد پيامبر صلی هللا عليه  عقد نکاحه که پدرش او را که بيوه بود، ب  : گويد حسناء دخت خدام -٣

  .اند جز مسلم ھمه آن را ذکر کرده.   نکاح او را نپذيرفت  که پيامبر صلی هللا عليه و سلم  رفت و سلم

لنبی صلی هللا عليه وسلم فذکرت له أن أباھا زوجھا و ھی کارھة، ًأن جارية بکرا أتت ا: ( از ابن عباس روايت است -٤

پدرش بدون : نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد وبه او گفت که ) بکر(دختری «).صلی هللا عليه وسلم- فخيرھا النبی

  )٨٦٦(مسلم  .» داداختيار) در فسخ عقد(رضايتش، او را به عقد کسی درآورده است، پيامبر صلی هللا عليه وسلم او را 

  :خالصه

ی جمھور علمای اسالم، ازدواج ھيچ دختر باکره و زن بيوه ای بدون اذن و حضور أبا توجه به مطالب فوق، بنا به ر 

ولی جايز و صحيح نيست، بلکه اگر صورت گيرد نکاح باطل است، فقط در مذھب امام ابوحنيفه اين امر صحيح است 

ال نکاح  : "ی او مخالف با نص صريح پيامبر صلی هللا عليه وسلم که می فرمايدأد، رولی ھمانطور که در فوق گفته ش

  . نکاح باکره و بيوه می شودلو اين حديث عام است و شام. است"  إال بولی

اما آنچه که در مورد بيوه مورد نظر است، اينست که ولی و سرپرست او نمی تواند بدون اجازه و کسب رضايت از او، 

  .و اذن ولی، خود را به نکاح مردی دربياورد  اما خود بيوه نيز نمی تواند بدون حضور. ه نکاح مردی دربياوردوی را ب
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  :در مورد ازدواج زن بيوهدولتی اسالمی افغانستان  یقانون جزا

ج وادار  به ازدواً در مورد ازدواج زن بيوه و بدون رضايت يا به شکل بد جبرا٥١٧ ۀقانون جزای افغانستان در ماد

  :دھد شود چنين ھشدار می می

 سالگی را تکميل نموده باشد خالف رضا و رغبت وی به شوھر دھد ١٨ شخصی که زن بيوه و يا دختری را که سن -١

  .  گردد حسب احوال به حبس قصير محکوم می

نباشد محکوم  دو سال بيشتر   فوق به شکل بددادن باشد مرتکب به حبس متوسط که ازۀ اگر جرم مندرج فقر-٢

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، کابل، : ناجی، احسان هللا، ازدواج ھای اجباری و پيامدھای آن، نشر(» .گردد می

   ).  ١٥، کابل، افغانستان، ص٢٠٠٤افغانستان، جنوری 

               پايان

  

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکتر الحاج 

   جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ و مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

 

 

 

 

 

 

 

 

 


