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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  :تتبع ونگارش 

  ) افغانی–سعيدی (داکتر امين الدين سعيدی
  ) افغانی- سعيدی(داکتر صالح الدين سعيدی

 ٢٠١١ جوالی ٢۶

 
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ر اسالمنـكاح د
      ٨ 

 
  :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.   مشرف شدن  بدين اسالم مروج بود نکاح مقت در بين عر ب ھا قبل از

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

  .ثی که از پدر باقی مانده است  به ارث  ببرد و مانند ساير اموال موروی را

 ديگری  آنرا باالی کستواند  واگر مقبول وزيبا  نباشد میکند ، با او ازدواج میا  ومقبول باشدبين زن  زياگر ا

» عضل«مھر (نام ه تواند در خانه  نگاه  داری شود ، ب بفروشد ، ودر بدل  آن پول مھرش را تصاحب کند ويا ھم می

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

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

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

   .آوردبدون گرفتن مالی، زن را به تزويج ديگری در 

 ۀبا اين تفصيل كه اگر در طبق; در اين نكاح، زن بازمانده، دقيقاً ھمچون اموال موروثی، تابع احكام طبقات وارث بود

 اين اساس، با اعراض آن هب. اول، چندين پسر وجود داشت، فقط پسر بزرگ وارث نكاح اين زن به شمار می آمد
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ھم چنين در ميان . ر نھايت، اين ارث برای اقربای ديگر بودپسر از اين ارث، نوبت به پسر بعدی می رسيد و د

   .، برادر ميت مقدم بود و سپس نوبت به ديگران می رسيدءاقربا

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

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

   )  ۴: تسوره نساء  آي( » الً يـِحَشةً و َمقتًا وساَء َسبالنِّساِء ااِلّ ما قَد َسلََف اِنَّه كاَن ف ال تَنِكحوا ما نََكَح َءاباُؤُكم ِمنَ  و«

ِحلُّ لَكم اَن تَِرثُوا النِّسآَء َكرھًا ي ال: »...]18[ديرس ه ، بلکه مىممنوع نمود) مقت(دين مقدس اسالم  نه تنھا ازدواج 

 گرفته شده كه در آن، ۴/ نساء٢٢ هياز آ» مقت«ر ي تعب)١٩، ۴/نساء) .«... تُموھُنّ يتَعُضلوھُنَّ لِتَذھَبوا بِبعِض ما ءاتَ  ال و

  .پدر، نھى شده است * از نكاح با زن

  

  :يادداشت 

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

. نا و بر ساير وارثان نيز تطبيق شده استدر زن نيز مع» شريك«می يافت، البته ضيزن به » مزاحمت«با پدر خود 

بوده است، » مايه نفرت«به معنای اين كه ; نام داده اند» مقت«ھم چنين گفته می شود كه مردم عرب، به اين ازدواج، 

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

  

  :كاح جمعـــن

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

   .ب از ثروت ھنگفتى برخوردار مى شدنديترت

  

   ):ی به صورت تعويض ھمسرئزنا شو( نكاح بدل 

ز در يگرى خوشش مى آمد  زن خويش  را با  زن جانب مقابل  معاوضه مى كرد و زنان نيھرگاه مردى از زن فرد د

) ىتَ  أنزل لك عن دابّ , كتَ  زل عن دابّ ان(ن مبادله با الفاظ يا. م نداشتنديفسانى مردان چاره اى جز تسلمقابل ھواھاى ن

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

  .ماده مى شويبه نفع تو پ) عنى ھمسرمي(ز از مركب خود ين

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

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

  .می پذيرفت

ی و ساكنان ئقبايل افريقا(يان اقوام غير عرب  نكاح در م، اينعمل آمده استه  که توسط علما ء بیمطابق تحقيقات

 به شكل موقت است و اگر دو ءمعروف و رايج است كه ابتدا...) ی و در برخی از مناطق تبت و ھيماليا وئواجزاير ھا

 ديگر گفتمرد، زندگی با ھمسر جديد را پسنديدند، آن گاه مجدداً درباره تمديد زمان مبادله يا دائمی بودن آن، با يك

  .وگو می كنند

: تاحزاب آي( ن  در سوره أشلصورت مطلق منسوخ قرار داده وقرآن عظيم اه  برادين مقدس اسالم اين نوع از نکاح 

َل بِِھنَّ ِمن اَزوج ال و« : فرمايد  می ) ٣٣      » ... اَن تَبَدَّ
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  ):دوست(كاح ِخدن ـن

گرفت اين رابطه صرف در دوستی  وپنھانی  صورت میطور غير رسمی مگر مخفی ه  بود که بیعبارت از نکاح

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

  . گرفت  شرط نبود  خفا صورت می

 برحرام بودن آن حکم صادر ن دوبارأمد ، وقرآن عظيم الشآعمل ه نکاح منع  ب دين مقدس  اسالم  اين ازدواج  ودر

  .نموده است 

و ال ُمتَِّخذِت ..« :ديفرما كند، مى ان مىيزان را بيط ازدواج با كنيجا كه شرا  آن در ٢۴ تيکبار در سوره نسا ء آي

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

  .مشابه ھمين تعبير در باره  مردان ھم آمده است  )  سوره مائده۵ تآي(  وھچنان  در .است

  

  :فاح ـکاح ســن

كلمه سفاح در لغت . شمرده مى شد) زنا(ر از آن موارد سفاح يقانونى و غ, ان اعراب روشھاى مرسوم ازدواجيدر م

ازدواج با اھل سفاح و خدن حرام شمرده ) خدانر مسافحات و متّخذات أيغ (تيبه معنى زنا و بى عفتى مى باشد و آ

   .شد

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

  

  :ارــغــکاح شــــن

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

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

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

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

  .اين نكاح را منع كرد ) صلی هللا عليه وآله(رسول اكرم. به ازدواج با طرف مقابل درآورد

اين ازدواج در عراق رايج است، چنان كه  اما ھم چنان در برخی از جماعات بدوی، بدون آن كه بد شمرده شود،

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

 خويش، از نظر اكرام يا اھانت، ھمچون طرف ۀنھند كه در چنين نكاحی، رسم بر اين است كه ھر طرف با زوج

  . مقابل رفتار كند

مانند  استراليا، گينه نو، سوماترا و نيز نواحی ئی برخی از مناطق افغانستان وکشور ھاقابل تذکر است که اين نكاح در

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

   .ناتوانی مالی در پرداختن مھريه به شمار می آورند
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   :ازدواج  اجباری

يای رد ، بعد از خواستگاری شرايط ازدواج توسط اول ک  خواستگاری میویرفت واز  به نزد قوم دختر میشخص 

بعد از مراسم دختر مطيع مطلق مرد بود وبايد . گرفت  د وبعد از  تعيين شرايط ازدواج صورت میدختر تعيين ميشو

  .ھمه شرايط مرد را می پذيرفت 

  

  :کاح ضماءــن

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

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

  

  :ازدواج صداق ويا متعه وموقت

  .نه مھر آن  معين باشد   که زمان ویعبارت از نوع ازدواج

  

  :كاح متعهـــن

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

می گفتند، زيرا به قصد » متعه«به چنين ازدواج موقتی . 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 دور ) در مدتی مشخص(استمتاع از زن 

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

 توسط پيامبر اً اين نوع ازدواج در دين اسالم در بدو برای يک بار حالل  وبعد. د دا نيز به مسافرت خويش ادامه می

  .صلی هللا عليه وسلم  برای ابد حرام گرديد 

  

   :نکاح مضامده 

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

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

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

  .يافت و ھم آن كه پس از مدتی با مال و طعام به خانه شوھر اصلی اش برمی گشت

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

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

  .متعه چنين  نيست 

  

 :ازدواج اماء 

 ی میيدارزان  بود ، زمانيکه مردم کنيزان را  از جاھای مختلف خرييبا  کن ازدواج اماء مخصوص به ازدواج 

  . ردند ، بدون  تاديه مھر با ايشان ھمبستر ميشدند ک

  

 : ازدواج رھط 
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  . کردندیم ک زن شرکتي از مردان در تصاحب ین نوع ازدواج، عده ايدر ا. یا دسته جمعينکاح مشارکت 

  

 :نيازدواج اخت

  .اھر  در يک زمان ازدواج با دو خو

 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» جمع بين االُْختَْين«زبان عربی از آن به 

برای  ( .ع شد ممنو٧٩ و نيز نھی رسول اكرم٧٨پس از ظھور دين مقدس اسالم، اين نكاح به نص قرآن كريم،

فيروز ( سوره نساء وحديثی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای يکی از صحابی ٢٣ تمعلومات مزيد مراجعه شود آي

صلی هللا (، اما پس از اين كه به دين اسالم مشرف شد ، پيامبرواھر را در عقد ازدواج خويش داشتکه دو خ) ديلمی

   ) و ديگری را طالق بدهيكی را برگزين«: برايش فرمود) عليه وآله

  

 ) :دوستانه(ازدواج مخادنه 

  . گرفتی می را به دوستیزن » یمرد« ا ي را یمرد »  یزن «   ی وقت

يعنی زنی برای خود، مردی را، و مرد برای ; است» دوستی داشتن«و » مصاحبه«در لغت به معنای » مخادنه«

وھر زمانيکه از آن  .  رفت و آمد و نزديكی می كردندھم  خود، زنی را به دوستی برمی گزيد و آن دو دوست با

کرد که اوالد متعلق به کی است ، سپس مرد، ھمان زن را به ازدواج  دنيا می آمد ،  زن اعال ن میه اوالدی ب

   .در می آورد خود

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

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

   .داشت تا با او مخفيانه ـ نه آشكارا ـ ھمبستری کند 

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

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

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

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

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

   .رھط چندين دوست در كار بوده است

  

   :كاح رھطــن

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

پس ھرگاه زن باردار می شد و وضع حمل می كرد، . عمل، براساس رضايت آن زن و توافق اين گروه از مردان بود

ھمگی به آن «: سپس زن، رو به آن جمع می گفت.  آن مردان را فرامی خواند كه ھمگی بايد حاضر می شدندۀزن ھم

و در آن زمان، يكی از مردان را معين می كرد و با اشاره به »  اميدهئمن فرزندی زا; ر شما بوده آگاھيدچه از كا

بدين . »اين پسر توست، ھر اسمی كه دوست داری روی او بگذار! ای فالن كس«: مولود، خطاب به او می گفت

البته . منتسب می كرد كه شخص مخاطب نيز حق انكار نداشت) گروه(سان، زن مولودش را به يكی از افراِد رھط 
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 در صورتی بود كه مولود پسر باشد، اّما اگر دختر بود، زن چنين نمی كرد، زيرا عرب از مولود دختر كراھت اين

  .داشت و حتی احتمال قتل آن مولود درميان بود

  

 :ازدواج استبضاع

ا صفات شجاعت ويا کرامتی  داشت برای ھمخوابی قرار  ي که شجاعت یار مردي شخص ھمسر خود را در اخت

  .تا از او صاحب فرزند شودداد  یم

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

  .گرد  مرد حمل بگيرد  و سپس وقتی بچه به دنيا می آمد به ھمان شوھر  اصلی  خويش مراجعه می

و مجامعت می » استبضاع«ھر از مرد بيگانه ای تقاضای برخی از اوقات  طوری واقع  ھم ميگرديد که  زنی بی شو

  .كرد

رد  تا  کرو يا زورمند تسليم می  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

 بيرق  يا» رايت«نويسند در دوران قبل از اسالم  در برخی از مناطق از زنان فاجر و بدكار،  رخين میؤم

مخصوص بر خانه  ھای خويش  نسب می كردند كه اين، خود نشانه آن بود كه ھر مردی می توانست با آن زن 

  .ھمبستر شود 

  

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

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

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

 اين اساس، می توان هب. معين كند اين مولود، ملحق به كدام يك از آن مردانی است كه با آن زن معاشرت کرده است 

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

ھم چنين گاھی در بين مردھا بر سر آن مولود منازعه می شد، . ه نظر قيافه شناس رجوع می شدپُرشمار بودند، ب

  . تر برای عرب بسيار ارزش داشتخورداری از يك پسر يا يك پسر بيشزيرا بر

  

  : )كنيز(ازدواج با امه 

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

در اسالم نيز اين گونه نكاح اجماال با مقررات و شرايط خاصی تجويز شد كه در منابع فقه اسالمی، احكام . رايج بود

شايسته است كه در تحقيقی مستقل، درباره وضعيت كنيزان و نيز وضعيت . تفصيال آمده است» كتاب النكاح«آن در 

اجماال در اين .  چنين ازدواج آنان و جايگاه مواليد ايشان تحقيق مستقلی انجام شودبردگان در طول تاريخ اسالم، ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

گاھی مردی «جا، ضمن يادآورِی اين گونه از نكاح در عصر جاھلی، به بيان اين رسم در جاھليت می پردازيم كه 

» فرزند خوانده«او را پس از نزديكی كردن با امه شخص ديگر، فرزند آن امه را می خريد، سپس رغبت می يافت و 

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

  .صورت مطلق حرام دانسته  را بیئ زناشوین روشھاين ازدواجھا به شدت مقابله کرد و چنياسالم با اکثر ا

  

  : منـــابــــع عمده 

  ر كابلىيــــــــســــفـــــت 

  ن  امام محمد غزالىي علوم الدءاياح 

  قـانون مدنى افغانستان بخش امور متعلق به ازدواج  

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

                         ن  ياض الصالحيح بخارى   و ري،  صحيح مسلم صح  

  

  : مشخصات كتاب                                     

  رھنمود مشورتى براى عقد  نكاح  و نكاح دراسالم 

  : تتبع ونگارش   

 افغانی سعيد- سعيدی الدين صالح ودکتور افغانی سعيد - سعيدی الدين امينداکتر


