
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

  

  .آزاد ل

  ٢٠١١ اگست ٢٧

  

 ازدواج و نکاح اسالمی ؟

٢ 

 

ه  ب" افغانستانآزاد –افغانستان آزاد "قبل از ھمه با کمال احترام  ضمن اظھار سپاس از گردانندگان پورتال عزيز 

خواھشمندم تا اگر کلمات و يا جمالت خالف عفت قلم  ، که اختيار نموده اندیدھند و  راھ خاطر آنچه انجام می

ا با استفاده از کلمات ام ت با وجوديکه من نھايت تالش خود را نموده. بينند لطفاً آنرا تصحيح و يا اصالً نشر نکنند می

 . ندرج اين تبصره خوشنودی خوانندگان معزز را ميسر ساخته باشمھای عربی م  نوشتهۀجمخوب در تر

 

 بخش دوم

ايم اجبارا   نا خواسته مسلمان پا به دنيا گذاشتهیھا ھم از فاميل قبل سلمان که آن در يک فاميل م نا خواستهينکه ما  از

ت و خرافاتی  با سر دمداری يم  ھای اسالمی و ھدايات ھر کھنه پرسژبايد مسلمان بوده و در تحت قيودات شديد ر

داشته و مجبور به عبادت و پر ستش آنچه اعراب به اجداد ما به زور شمشير   ،پيشوايان دينی  بايد اسم عربی

شد اين مھم نيست که ما چيزی از به زبان عربی باداريم بايد  يعنی وقتی که با خدا صحبت می.  باشيم ،آموخته اند

 و عرب را دوست دارد پس ما بايد ساعی باشيم تا يا خود را فھمد  خدا فقط عربی می اين مھم است کهفھميم آن نمی

ھر صورت چون ه ب .به تقليد از گفتار و رفتار اعراب اعيار ساخته يا اينکه چشم بسته تسليم ھدايات شان باشيم

خصی بنده نيز به ايشان که از لحظ ش" داکتر امين الدين سعيدی"از قلم ھمکار گرامی پورتال آقای شته ای را نو

ی خود ما  در ھمين پور تال گرانمايه خواندم با ه ئاح اسالمی و تشريح رواج ھای عنعنتباط نکبه اراحترام دارم، 

 ی باشم کهئخود گفتم بد نخواھد بود اگر من ھم در تشريح ازدواج ونکاح اسالمی سھمی گرفته و بيانگر آن چيز ھا

  .می از ديد ما پنھان داشته و نخواسته اند ما از آن باخبر باشيموابسته ھای اسال ن وعرب پسندا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

دواج را بايد يک  ؟؟ چون ازسالمیی اعملی است مساوی به زنای قانونی شرنکاح اسالمی  يک عبه نظر من 

 عشقی انسانی بين دو موجود زن و مرد که  بنياد يک زندگی ۀرابط ھم آھنگی و مخصوصاً  –ای تفاھم  رابطه

ای را تشکيل ودر  ايثار و فداکاری و برده باری  خانواده –ھا با َمحبت و عالقه   ناميد که آن،گذارند ا میمشترک ر

مساوی )) وجايب((و )) حقوق((اليشانه داشته و در ھمه امور از آراه ايجاد سعادت فاميلی خود با ھم ھمکاری  بی 

 عملی ۀر را تا آنجا که شرايط زندگی به اوشان اجازخوردار باشند و مساويانه نياز ھای مادی و معنوی ھمديگبر

توليد و يا يک نوکر خانه و يا فراھم کننده اگر مرد به زن منحيث يک ماشين . فوع سازنددھد مر شدن آنرا می

 و يا اينکه تصور نمايد  انسانیۀوسايل آرامش مرد نگاه نمايد اين يک نياز است که مرد  به زن دارد نه عشق و عالق

که حبيب خدا محمد   پذيرش مرد باشد  طوریۀاو بوده و آماد ھميشه جوابگوی نياز ھای شھوانی زن بايدکه 

 ھا در نوشتار اين صحبت) ولو اينکه در پشت پاالن شتر باشد زن نبايد خواست جماع شوھرش را رد کند..(مودهفر

  ).ام مفصل تشر يح شده است قبلی 

حاکميت  ۀلی دھد بلکه نشان دھندجَمحبت برابر و آزادی جنس زن را ت ،ویتواند عشق مسا اين طرز ديد گاه نمی

 ۀتواند بنياد گذار يک فاميل و جامع و اين عدم تعادل حقوقی انسانی نمی.  و زن وسيله خوشی مردمرد بر زن است

 که در  یتعددھای م  و من نوشتهک دين زن ستيز و ضد کرامت انسانی بوده و استی که اسالم يئخوب باشد از آنجا

ام   پيرامون حقوق مرد و زن در اسالم و زن ستيزی محمد و قرآن نوشته،رشيف ھمين پور تال آزادگان موجود استآ

ئيد نمودن و يا رد کردن آن نوشته وقت کافی خواھند داشت و درين نوشته فقط  نگاه أمندان عزيز برای ت که عالقه

ال به اينطرف فضای تمام آداب و مراسم خانوادگی ما را احاطه س ١۴٠٠ که از نکاح اسالمیمختصری پيرامون 

 ؟؟ نکاح اسالمی چيست  تا ببينيم اينبيندازم،مجبور به اطاعت ازآن ھستيم به صورت تحميلی نموده و 

که  منحيث است  يعنی  زنی ،کنيز کسی است. زن کنيز د و يکی ھميکی زن آزادر اسالم دو نوع زن وجود دارد 

 غزوات محمد پيامبر اسالم و اطرافيان دور و برش به قبيله ھای ديگر منحيث به اثر شده و يا اينکه برده خريده

غنيمت شمشير زنان عرب مثل مال و زر در جمله . باشدغنيمت ھم به خود شان وھم  به اشغالگران مسلمان رسيده 

اند و اختيار ھمه جانبه در مورد اين   مالک شدهھا را آن.اند و  چه بی شوھر دار بودهر به ھدايت قرآن آنان را چه شوھ

 در اجرای کار  و ھمچنانتجاوز جنسی نمودها ھ آنه ھر وقتی خواسته اند بو مالکان. شان داده شده است اموال برای

 اند و يا اينکه در بازار ھا استفاده شده است و بعضا ھم منحيث تحفه به دوستان و اقربا بخشش شدهھای روز مره از آن

 ماريه نام داشت  ھمسرشعنی محمد يکی از کنيزاندا يسلين حبيب خ خاتم المر..برده فروشان به فروش رسيده اند

که خانم شان بود و در خانه نبود طاقت نياورده و با ماريه صاحب کنيز عمر  دختر محمد روزی در اتاق حفصه

به  ھر صورت جريان اين ماجرا را قبالً ه ب (حفصه سر رسيدکه به نسيت اشتباه در محاسّب زمان ھمبستر شد 

  .)ام ھا نوشته استناد معتبر ترين کتاب
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ھا آزادی کامل   آزاد نه به مفھوم اينکه آنشوند البته غلط فھمی نشود نام زنان آزاد ياد میه نوع دوم زنان در اسالم ب

برده نيست و نکاح اسالمی ھم در که کنيز و آن  آزاد به مفھوم اختيارات تام  در تصميم گيری موضوعات دارد و

اخته و خواھيم ديد  مختصر به  چند آيتی از قرآن به ارتباط اين موضوع اندحال يک نگاه. باشد مورد ھمين زنھا می

 ؟؟ زن و حق او به ار تباط نکاح اسالمی چيست ؟؟                          هنحقوق طرفين محفوظ است يااح اسالمی ککه آيا درين ن

انگليسی  –يحات علمای عربی  و فارسی زبانان از ھفت فر ھنگ معتبر عربی نظر به تشررا  مفھوم کلمه نکاح الً او

معلوماتی ھم فته و خدمت خوانندگان گرامی تقديم داشته که  به انگليسی و فارسی به فارسی گرعربی –به عربی 

  :نمايم   پيکش میخواھند بپذيرند که در نکاح اسالمی تساوی بين زن و مرد وجود ندارد،نمی که ی باشد برای آنان

تأليف الشيخ االمام عبدالروف بن المناری در ) التو قيف علی مھمات التعاريف(ھنگ لغت عر بی به عربی فر

  :را چنين تعريف و تفسير کرده است ) نکاح( ۀکلم ٣٣٠ صفحه

تأليف ) التعر يفات(ھنگ لغات عربی به عربی  فر. الج ذکر فی فرج ليصير يذ لک کالشی الواحد اي:النکاح  

  :را چنين تعريف کرده است ) نکاح متعه(کلمه  ٢۵۵جانی در صفحهعالمه علی بن محمد الجر

 لغت انگليسی   ھنگفر. مه فقيلتهلو جل ال مراته خذی ھذه العشره امتع بک مده معو ھو آن يقول الر: نکاح المتعه  

در زبان عربی چنين  به عربی An English Arabic LexiconتاليفGeorge Badge  باره در١٨٣در صفحه 

 Sexually copھنگ مشھور و معتبر دھخدا دراما فر مفھوم کلمهCopulationجامع -تناکح : نوشته است 

ulate.V.I. TO unite   و در  "بغل خوابی "ساير معانی  نکاح را ضمن ۀکلم ٢٠٠۵٨صفحه   "١٣"در جلد

) .......گ (الرب بر داشت کرده و آنرا آشکارا را از فر ھنگ منتھی ا "نکاح متعه"ھمان جلد و ھمان صفحه 

 . اند يف کردهتعر) جماع کردن(ح را اکلمه نک) زوزنی(و ) تاج المصادر (ھنگ ھای لغتمعنی کرده و فر

ھمين حاال ھم به اصطالح .  شدم عفت قلم منصرفخاطر مراعات نمودنه بجمه نمودن تعر فات باال من واقعاً از تر

 خوانندگان عزيز با کمال پوزش و معذرت نوشتم و از تفسير ھمين قدر را ھم غرض اطالع .ام زير آب و عرق شده

 کلمه آنرا مه بهکل) التو قيف علی مھمات التعاريف(ھنگ کار رفته در فره  زياد گذشته فقط با ذکر کلمات بۀو ترجم

اميد اين ترجمه حمل بر بی حيائی اين قلم . دارم جمه نموده و خدمت خوانندگان ار جمند تقديم میدر بين ناخنک تر

  :تعبير نگردد

کالشی )  برای اينکه بشود( ليصر)نآلت تناسلی ز(فرج) رد (فی )آلت تناسلی مرد( ذکر)وارد کردن (ايالج

  : نيز بدين شرح است اريف در فرھنگ التع نکاح متعهتعر يف فارسی ۀتر جم) يک جسم واحد (الواحد

و  را بگير و برای مدت معينی خود را در اختيار من بگذار پول نکاح متعه يعنی اينکه مرد به زنی بگويد اين
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شود که اميدوارم  ناميده می) حق البضع(شود  يه که در ھنگام نکاح به زن داده میمھر) فقھا(ھمچنان در زبان 

 نظر به نندگان گرامی مفھوم آنرا از عرب زبان و يا دوستان  شان که بر زبان عربی تسلط داشته باشند بپرسندخوا

  .ا تر جمه نمايم توانم آنر زشتی آن من نمی

  :کنند حال بپردازيم در موضوعات حقوقی دو جفت يک زن و يک مرد که با ھم نکاح اسالمی می 

  :ھدايات قرآن در ين باره چنين است

 يتيمان مراعات عدل و داد نکنيد پس آن کس از زنان را به نکاح خود آريد که مر شما ۀسيد که مبادا در باراگر بتر 

سيد که چون زنان متعدد بگيريد راه عدالت نپيموده و به  است دو يا سه يا چھار و اگر بتررا نيکو و مناسب با عدالت

 که اين نزديکتر به عدالت و  کنيدءيا چنانچه کنيزی داريد به آن اکتفا و آنان ستم کنيد پس تنھا يک زن اختيار کرده

نا گفته  )درين آيت کنيز از حق زن بودن ھم محروم شده است (٣يت  نساء آ ۀسور. ترک ستمگاری است

ايج نبايدگذاشت که ازدواج يا نزديکی نمودن با کنيز در ھر وقتی که مالک الزم ديده قبل از اسالم در بين اعراب ر

شود از  بوده که محمد با اصدار آيت فوق آنرا رسما و شرعا مقدس ساخته است در ين آيت قرآن به وضاحت ديده می

فين نيست  ھمبستر شدن و صحبتی از َمحبت طر پو شاک و عدالت در–عدالت گفتار شده يعنی عدالت در خوراک 

س و متاع خريداری شده و اين مرد است که در  که تشکيل خانواده روی آن استوار باشد يعنی زن به حيث يک جن

عاطفه و  ، او جامد و کشتزار است،بر خورد با زن عدالت را مد نظر داشته باشد نه زن ؟؟ زن ھيچ کاره است

 ايد آماده خدمت و جماع با شوھرش باشد در ھر وقتی که جناب شانب طھای جنسی ندارد ؟ فق احساس ندارد ؟ خواسته
بينند لطفاً مرا  ستی بين زن و مرد میَمحبت و دو ای درين آيت قرآن چيزی راجع به گر خوانندها .بگيرند تصميم

 زن و کنيز خود ۴٧ حبيب خدا ھم نتوانسته در بين دھد خبر نگذارد و تا آنجا که  روايات اسالمی خبر می بی
 ٣۴ديگری از سوره نساء که آيت ست ؟؟ آيتی  ھمخوابگی جناب شان با عايشه ا چون بيشتر روايات درعدالت نمايد

  : را می خوانيماست 

 پس واسطه ای آنکه مردان از مال خود بايد به زن نفقه دھنده  بتسلط و حق نگھبانی است مردان را بر زنان (

 خدا به حفظ آن امر فر موده نگه شند و آنچه را کهھران بامطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوزنان شايسته و 

 مطيع نشدند از خوابگاه مانی آنان بيمناکيد بايد نخست آنھا را مو عظه کنيد اگرکه از مخالفت و نافر نید و زنادار

کنيد چنانچه اطاعت کردند ديگر بر آنھا حق ھيچ گونه ستم  مطيع نشدند آنھا را به زدن تنبيه ری گزينيد بازآنان  دو

ی که دشمن زن است ئخدا) گاو( بقره ۀسور ٢٢٣ تر آيو د) ن استأنداريد که ھمانا خداوند بزرگوار و عظيم الش

  :گويد چنين می

يد  مباشرت آنان خواھگاها نزديک شويد ھرھ که خواستيد به آن  طوریھره زنان شما کشتزار شمايند و برای کشت ب(

ست که شود آن چيزی که از آيات فوق استنباط می) .....ستيد و خدا ترس باشيد و برای ثواب ابدی چيزی پيش فر

تری مرد و ناديده گرفتن حقوق انسانی زن استوار است نه عالقه و ی اسالمی بر روی ماديات و برئپيوند زنا شو
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ز از ھموطنان و خوانندگان عزي (نام مرد  سواری بدھده باشد تا به حيوانی به  فقط زن ھميشه آمادَمحبت طر فين ؟؟

. يدگو و در مقابل نان بخورد ؟؟ اين است آنچه قرآن می) خواھم فقط منظورم گاو صفتان و حشی است معذرت می
ه   از مغز محمد بيرون آمده و بھمه . ديگری نيستشد ساخته و پرداخته ذھن من و آدماين چند آيتی که در باال ذکر 

  .نام خدای زن ستيز قلمداد شده است

يشوايان اسالم اھل فقه و دانشمندان ی ملحو ظات خاص صدر اسالم سن ازدواج در اسالم تعين نشده است اما پرو

خوابگی با او و يا طالق زن تا م ساله جايز است ولی ھ ۴از دواج با طفل (مدرن با روايات اسالمی فرموده اند که 

 که لذت بردن نويسند گويند و می  که می علمای مدرن اسالمیھايم از قول من قبالدر نوشته) سالکی جايز نيست ٩

پس از مردان وحشی صفت . ام يادھانی نموده ،ه شر طی که به طفل آزار نر سد جايز استشده ب از طفل نکاح

مشت  اصال زن در نکاح اسالمی حقی ندارد ھمه را در مقابل يک وعرب نبايد توقع حق دادن انسانی برای زن داشت

 بر زن تحميل جبراً عی و قانونی که ين نکاح اسالمی حيثيت يک زنای شرا. به مرد فروخته است) مھريه(پول 

 و..... ميان نيست فقط  شود را دارد که در ھيچ جای آن از عشق و َمحبت انسانی در تشکيل خانواده  سخنی به می

  تمام

 ادامه دارد

 

  


