نکاح در فقه مذاهب خمسه و چالشهای عمدهی آن در افغانستان
الیاس نبی زاده
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(دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی فقه مقارن وحقوق جزای اسالمی ،دانشگاه مذاهب اسالمی)

چکیده
زندگی مشترک میان مرد و زن ،از جمله سنتهایی است که از خلقت حضرت آدم و حوا (ع) به این
طرف ،معمول بوده و در ادوار تاریخ به اقسام گوناگون صورت گرفتهاست .با ظهور دین مبین اسالم،
احکام واضح درباره ازدواج وضع گردید که با رعایت آن ،جامعه بهسوی سعادت و خوشبختی در
حرکت شد .ازدواج ،عقدی است که شارع ،آن را جهت مباح ساختن و مشروع گردانیدن استمتاع

هر کدام از زوجین از یکدیگر وضع کرده است .
در این نوشتار به این سوال پاسخ داده خواهدشد که :چه چیزهایی باعث ایجاد چالشها و نابسامانی
خانوادهها دراجتماع شده ،آسیبشناسی میشود؟ در قسمت چالشهای عمدة ازدواج در افغانستان،
باید گفت که واقعاً عرفهای ناپسند در ازدواج ،به تباهی بعضی از خانوادهها منجر شده که در
حقیقت از نظر دین اسالم مردود میباشد و اگر به ازدواج پیامبر اسالم (صلی اهلل علیه وسلم) و
اصحابش که الگوی خوبی برای همه مسلمانان هستند توجه شود ،سادهترین کار ،ازدواج است؛
چالشهای عمده ازدواج همچون ازدواجهای اجباری ،توریث بیوه زنان ،انتخاب شریک زندگی توسط
بزرگان خانواده ،مصارف گزاف عروسی که امروز مانع ازدواج صدها هزار جوان در افغانستان شده،
جز نتایج و عواقب ناگواری چون در تجرد و انزوا بهسر بردن ،محرومیت از حق تأهل و خانواده،
ایجاد امراض عصبی و اختالالت روحی ،فاسدشدن اخالق فرد و جامعه ،در پیش گرفتن راه مهاجرت
و بعد از عقد ازدواج ،چون مقروض شدن زوج ،کدورت و قطع صلهرحم و ادامة زندگی را ،در پی
ندارد که جامعة ما متأسفانه تا امروز با آن مواجه است.
کلیدواژه :ازدواج ،چالش ،افغانستان ،خانواده.
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دوفصلنامه علمی ـ اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر

552

الف -مفهوم شناسی
- 1ازدواج
الف -تعریف لغوی ازدواج

نکاح ،از ریشه نکح گرفته شدهاست که در لغت به معنی نزدیکی ،ضم ،جمع ،پیوند ،پیوستن ،وطی،
عقد و ازدواج نیز به کار رفته است.
ب -تعریف اصطالحی ازدواج

در اصطالح ،ازدواج عبارت از عقدی است که متضمن اباحت استمتاع جنسی از زن به صورت
مباشر ،مشروط بر اینکه زن محرم نسبی ،رضایی و سببی نباشد .یا به عبارت دیگر ازدواج عبارت از
عقدی است که شارع آن را جهت مباح ساختن و مشروع گردانیدن استمتاع هر کدام از زوجین از
یکدیگر وضع کرده است.
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- 7اهمیت ازدواج

ازدواج عقدی که شریعت اسالمی ،آنرا به منظور حلیت استمتاع جنسی زن و مرد ،تولید مثل،
تشکیل خانواده و سکون و آرامش زوجین در کنار هم انشاء نموده است .بنابراین ،ازدواج اساس
تشکیل خانواده است ،زیرا توسط آن خانواده تشکیل یافته ،رشد و نمو مینماید .حق تعالی در قرآن
کریم میفرماید« :خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً»« 2آفرید
برایتان همسرانی از جنس خودتان تا با آنها آرامش بیابید و قرار داد بین شما مهر و رحمت» .و در
جای دیگر حق تعالی فرموده است؛ «نِسَاءُ کُم حَرثُ لَکُم» زنانتان به منزله مزرعهتان اند .زن برای
تسکین قلب و آرامش دادن خلق شدهاست ،غمخوری و عامل دلداری در هزاران مشکل و گرفتاری،
بهطور طبیعی در سرشت بشر ،عالقه به اظهار مهر و محبت نهاده است و زن بهترین محل اظهار و
بروز آن است.
زن ،از ابتدای خلقت لطیف «جسماً ناتوانتر» ،مسئول تولید نسل ،تربیت اوالد ،نظم و اداره خانه و
بازوی محکم برای همسر بوده ،پس در رفتار با او رحم و شفقت را بکار ببرید ،زن محافظ توانا برای
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آبرو ،حیثیت ،عفاف ،مال و فرزندان است .مخصوصاً در غیاب شوهر .بشر بطور طبیعی دارای غریزه
جنسی است و فطرت ،بهترین محل تخلیه آن را همسر قرار داده است .حق تعالی ،میفرماید :زن،
مزرعه شماست و آماده کشت ،همچنانکه حفظ و نگهداری مزرعه ضروری است و هر کشتی ،اغراض
و اهداف خودش را دارد .همچنین زن ،دارای اغراض بخصوصی است که باید از آن بهره برد .گرایش
قلبی بین زن و مرد ،امری فطری است و این گرایش را توسط ازدواج تسکین بخشیدن ،عامل ایجاد
محبت راستین و پاکی افکار میگردد و این گرایش ،اگر به سوی روابط نامشروع کشیده شود ،انسان
را به افکار زشت و فساد اخالقی کشانیده و هالک میسازد .خالصه ازدواج ،بهترین عامل عفاف و
پاکی است .از همین جهت ،شریعت اسالم به همان پیمان که به نهاد خانواده اهتمام به خرج داده،
به مسئله ازدواج نیز اهتمام به خرج داده است؛ زیرا با متحقق شدن ازدواج ،مصالح دنیوی و دینی
انسانها ،از نقطهنظرهای آتیالذکر متحقق میشود .ازدواج شخصیت را باال میبرد ،از نظر رفع غریزه
جنسی ،از نظر آرامش روحی ،از نظر مسئولیت پذیری ،و از نظر جلوگیری از امراض.
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ب -چالش های عمده ازدواج در افغانستان
ازدواج ،عادت اجتماعی پسندیده و پاسخگوی نیازهای فطری و طبیعی و تنها راه تشکیل خانواده
سالم و منسجم است .خانوادهای که در پرتو آن ،سالمت جسمی و روانی و عفاف و پاکدامنی تحقق
مییابد .همچنانکه پیشتر نیز گفته شد ،در جهت فراهم نمودن زمینه برای ادامه نسل بشری و سر
و سامان یافتن جامعه پیشرو و متمدن ،تشکیل خانواده بسیار ضروری است .اما چنانچه کسانی
تحت تأثیر برخی از عادات و فرهنگ موجود ،که بر اساس انگیزههای خودنمایی و خودبرتربینی ،به
هنگام ازدواج به دادن جهیزیه و مهریههای کالن و سرسامآور و ریخت و پاشهای بیحدّ و حساب
دست بزنند ،درواقع ،هم به خود و هم به جامعة خویش ستم کردهاند ،و مسئولین و اهل علم و
دانش ،مسئولیت دارند که برای برداشتن موانع بر سر راه ازدواج و ترویج و عادات و فرهنگی که
ازدواج را آسانتر مینماید ،اقدام نمایند .از طرف دیگر به جوانان کمک کنند که از راه مشروع و
معقول ،با هم آشنا شوند و خود را برای ساختن و بنای خانواده ،آگاه کنند و از سختگیری و
زندانی نمودن آنها که زمینه را برای باال بردن بیش از حدّ سن ازدواج دختران و پسران فراهم
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مینمایند ،پرهیز کنند .متأسفانه در شرایط کنونی ،حدود  47درصد جوانان سوریه از تشکیل
خانواده محرومند .مهمترین موانع و مشکالت ازدواج عبارتند از :مسکن ،باال بودن میزان مهریه،
هزینه سرسامآور عقد و عروسی و جهیزیه ،بیکاری یا کمیدرآمد ،فرار از مسئولیت برخی از جوانان،
ضعف انگیزههای ایمانی ،گسترش برخی از مفاسد اجتماعی و...
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 - 1مصارف گزاف عروسی
در بسیاری از ممالک و شهرها و روستاها ،بسیاری خانوادهها ،با هدف خودنمایی و فخرفروشی به
دیگران ،دست به ریخت و پاشها و اسراف کارهای بسیار در مراسم عقد و عروسی و تهیه جهیزیه
وغیره میزنند وگاه با اجاره کردن سالنهای مجلل و تهیه غذایهای گرانقیمت و دعوت از صدها و
گاهی هزاران نفر و آوردن ترانهسرایان دورگرد و تهیه هدایای گرانقیمت برای عروس و داماد و
دسته گلهای بزرگ و کوچک و ...میلیونها افغانی را به باد میدهند و غالباً مشکالت و عواقب آن
سالها بر دوش عروس و داماد سنگینی مینماید .در واقع این گونه کارهای نادرست و نامعقول ،سدّ
و مانعی بزرگ را بر سر راه ازدواج بسیاری از جوانان فراهم میسازد .از طرف دیگر ،زن مؤمن و
موفّق ،آن است که به این فرموده رسول (صلی اهلل علیه وسلم) توجه کند و آن را مالک
خواستههای خود قرار دهد .ایشان فرموده اند« :عَن عَایِشَه (رضی اهلل عنها) ،عَن رَسُولَ اهلل (صلی
اهلل علیه وسلم) ،قَالَ :اِنَّ اَغظَمَ النِّکَاحِ بَرَکَهً اَیسَرُهُ مَؤُونَهً»«2 .از حضرت عایشه (رضی اهلل عنها) روایت
است که رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) فرمودند :با برکت ترین ازدواجها ٬ازدواجی است که
سبکترین مهریه را داشته باشد» کسانی که میخواهند راه آسانگیری و دلسوزی را که مورد
تشویق اسالم است ،درپیش بگیرند و برای رویارویی با پدیدة مجرّد ماندن دختران و پسران ،اعتدال
را در پیش بگیرند و پایههایی را که شالودة زندگی مشترک بر آنها استوارند محکمتر گردانند ،اخالق
دینی و آداب اسالمی سازگار با فطرت را مراعات کنند و از مظاهر خودخواهی و اشرافیگری
حتیاالمکان پرهیز کنند.
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پدر و مادر دختر ،الزم است اهل ایمان باشند و احساس مسئولیت داشته باشند ،و وضع و شرایط
خواستگار دخترشان را مورد توجه قرار دهند و از چشم و همچشمی با دیگران و لجبازی و
خودبینی پرهیز نمایند و باور کنند که همه خیر و سعادت در رعایت دین ،فرمودة رسول خداست
که فرموده اند« :عَن اَبِی هُرَیرَه قَال :قَالَ رَسُولُ اهللَ (صلی اهلل علیه وسلم) :اِذَا خَطَبَ اِلَیکُم ،مَن
تَرضَونَ دِینُهُ وَ خُلُقُهُ ،فَزَوَّجُوُه ،اِلَا تَفعَلُوا تَکُن فِتنَهٌ فِی االَرضِ وَ فَسَادٌ عَرِیض»«1 .از ابی هریره (رضی
اهلل عنه) روایت است که رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) میفرماید :هرگاه کسی به خواستگاری
دختر شما آمد و از دین و اخالقش راضی بودید ،دست رد بر سینه او نگذارید ،اگر چنین نکنید
فساد و تباهی بسیاری در میان شما به وجود خواهد آمد».

2

 - 7جهیزیه گرانقیمت
هر چند زن و مرد در آغاز زندگی به بعضی از وسایل زندگی مانند :فرش و اسباب و وسایل پخت
وپز و ...احتیاج دارند ،امّا تهیه آن بایستی در حد توان و به صورت معقول باشد .مسئولیت تهیه
جهیزیه ،با توجه به عرف و مسلک در بسیاری از ممالک با هم فرق میکند .در برخی از کشورهای
عربی شمال آفریقا ،بر اساس رأی مذهب مالکی ،هزینه تهیه جهیزیه بر دوش زن است .امّا در
بسیاری ممالک دیگر ،براساس رأی اکثریت فقها ،مسئولیت تهیه آن به دوش مرد است .اساساً تهیه
جهیزیه بر مرد واجب است و در این مورد هیچگونه مسئولیتی متوجه زن نیست و تهیه مسکن و
وسایل منزل همچون تهیه لباس و غذای زن ،بر عهدة مرد است .امّا مهریهای را که مرد برای
همسرش در نظر میگیرد ،اساساً برای تهیه جهاز نیست ،بلکه بخشش مالی وحقی است که آنرا
برای همسرش متقبل میشود .زیرا خداوند متعال میفرماید« :وَآتُوا الِنّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»« 3از
روی رضا و رغبت ،مهریه،های زنان را بپردازید» .به همین دلیل خانوادة داماد ،نباید انتظار داشته
باشند که خانوادة دختر یا خود او ،مهریهاش را صرف خرید جهاز بنمایند ،یا پس از توافق چیزی از
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آن را کم کنند .امّا چنانچه بر اساس عرف برخی ممالک زن اقدام به آن کرد ،حق دخل و تصرف
کامل را در آنها دارد و در مورد مقدار آن سخن او پذیرفته میشود.
معموالً زنان در مورد نوع جهاز و بهای آنها و اینکه ساخت خارج یا داخل است ،حساسیّت دارند و
به آن اهمیّت میدهند ،ولی چنانچه توانایی مالی آنها اجازه بدهد و سبب ایجاد فشار به شوهر و
خانوادهاش نگردد و مانعی را بر سر راه ازدواج دیگران فراهم ننماید ،مانعی ندارد .امّا اگر شوهر و
خانوادة او ،با فشار خانواده عروس یا خود او ،مجبور به خریدن اجناس گران قیمت بشوند و پول
زیادی را هزینه نمایند و باعث فشار و مشکالت آنان بشود ،چنین کاری زشت بوده و عاقبت بدی
خواهدداشت .زیرا از روی اجبار و اکراه انجام گرفتهاست .هر چیزی که از طریق نارضایتی و
ناخشنودی طرف مقابل انجام بگیرد ،حرام یا شبه حرام بوده و ضرر و زیانی روشن را متوجه زندگی
آینده خانوادگی مینماید .از طرف دیگر نوعی از اسراف و تبذیر به شمار میرود و خداوند اهل
اسراف و تبذیر را دوست نمیدارد و حتی در مورد آنها فرموده است« :اِنَّ الْمُبذِّرِینَ کانُوا اِخْوانَ
الشَّیاطِینِ وَکانَ الشَّیْطَنُ لِرَبِّهِ کَفُوراً»« 1.بی گمان ریخت و پاش کنندگان برادران (هم نشینان)
شیطانها هستند و شیطان هم بسیار (نعمتهای) خداوند را ناسپاس مینماید».

2

از سال  5785به این سو ،مردم افغانستان از نظر اقتصادی و نظام طبقاتی ،به سه طبقه کامالً
متفاوت و نابرابر تقسیم شدهاند .طبقه بینهایت متمول ،که شامل مأمورین عالی رتبه دولتی اعم از
رئیس جمهور ،معاوین رئیس جمهور ،وزرا و وکالی پارلمان (شورای ملی) ،اعضای شورای عالی
ستره محکمه ،تجار ملی و امثال اینها میباشد .محافل عروسی ،شیرینیخوری ،نامزدی،
تختجمعی و حتی ختم و خیرات این طبقه به صورت بینهایت مجلل و پرشکوه افراطی و بینهایت
پرمصرف میرسد .این طبقه معموالً در محافل عروسی و شیرینی خوری خویش ،یک الی سه هزار
مهمان را دعوت مینمایند .این طبقه الگوی خوبی برای طبقه متوسط و غریب نیستند و آنچه این
طبقه انجام میدهند ،موجب لطمه واردگردیدن بر اقتصاد و اخالق طبقه متوسط و غریب قرار
میگردد و یا حداقل این دو طبقه به اقتضای هوس ،سعی مینمایند از این طبقه تقلید نمایند.
طبقه دوم که طبقه متوسط مردم افغانستان است شامل مأمورین دولتی که در رتبههای وسط کار
 .1اسراء29 ،
 .2زحیلی87-88 :5788 ،
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مینمایند و اشخاصی که در مؤسسات بینالمللی کار مینمایند و شامل تجارهای کوچک میگردد و
محافل عروسی و شیرینی خوری این طبقه هم در هتلها تا اندازهای ،به صورت پرشکوه تجلیل
میشود .طبقه اول و دوم از رهگذر تامین مصارف گزاف و افراطی عروسی مشکل ندارند .در مناطق
شهری بهخصوص در کابل ،ازدواجهای مردم به اقتضای عرف و عادات به صورت بینهایت مجلل و
پرشکوه تجلیل میشوند که ایجاب مصارف بینهایت کمرشکن را مینمایند .چنانچه آمارها نشان
میدهد که در عروسیها در مناطق شهری ،به ویژه در هتل ها تجلیل میشود که به صورت اوسط
پانزده الی بیست لک افغانی به مصرف میرسد .این مبلغ مبالغهآمیز به نظر رسیده ،ولی بدون شک این
مبلغ به اقتضای عرف و عادات جاریه ،صرف مراسم خواستگاری ،نامزدی ،شیرینیخوری ،مهمانیها،
معارفه یا به تعبیر عرف و عادات ،پایوازی شبخینه ،خریداری پیراهنهای قیمیتی برای عروس و
تجلیل محفل عروسی در هتل ،تختجمعی و خرید جهیزیه به شمول زیورات میشود که موجب این
همه ،هوس وابستگان طرفین ازدواج بوده و در اثر استمرار به عرف و عادات مبدل گردیدهاست.
طبقه سوم ،شامل کارمندان پایین رتبه دولتی ،کسبهکاران ،دهقانان و اکثریت مردم افغانستان که
فاقد کار و عایدیاند ،میگردد و یکی از دشوارترین مشکالتی که جوانان بهخصوص پسران طبقه
سوم با آن مواجهاند ،پرداخت مصارف گزاف و بینهایت سنگین غیرضروری ،غیرعقالنی و غیر
قتصادی عروسی در مناطق شهری است .پرداخت این مصارف توسط طبقه غریب ،به صورت
اجباری باالی اراده پسر و یا فامیل وی ،غالباً توسط وابستگان بهخصوص مادر و پدر دختر ،تحمیل
میشود و یا هم ندرتاً موجب این همه مصارف هوسآمیز ،طرفین عقد میباشند .پرداخت مصارف
گزاف عروسی در مناطق شهری و طویانه در مناطق روستایی ،قطعاً از یکسو موجب تضرر فرد و از
سوی دیگر موجب تضرر جامعه و از بینرفتن پایههای آن یعنی خانواده میگردد .علت این امر
ایناست که تشکیل خانواده ،یکی از نیازهای روانی ،فطری ،مدنی ،دینی و اخالقی انسانهاست که
بینیاز تلقی نمینماید.
از طریق ازدواج متحقق میشود و بنابراین هیچ انسانی خود را از آن 
پرداخت هزینههای گزاف عروسی ،موجب آن میشود که عده کثیری از جوانان ،اعم از پسر و دختر،
در تجرد و انزوا بهسر ببرند و از حقّ تأهل و تمتع مشروع جنسی که یکی از الهیترین و
طبیعیترین حقوق انسانها است  ،جبراً به حکم عرف و عادات به حرمان ،محکوم گردند .در چنین
حاالتی ،جوانانی که توانایی پرداخت مصارف بینهایت سنگین عروسی در مناطق شهری و طویانه
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در مناطق روستایی را ندارند ،سه انتخاب خواهند داشت؛ یا اینکه در تجرد و انزوا بهسر ببرند و از
حق تأهل ،تشکیل خانواده و استمتاع جنسی حالل محروم گردند که این امر فی نفسه منجربه
تعطیل کشانیدن غریزه جنسی و در نتیجه تولید درد اعصاب و ایجاد اختالالت روحی و روانی
میگردد ،یا هم دست به کمونیسم جنسی بزنند و با عدم در نظر داشت همه روشها ،غریزه جنسی
خویش را به هر طریق ممکن مانند زنا و لواط ارضا نمایند که این امر نیز موجب متزلزل شدن و از
بین رفتن اساس اجتماع یعنی خانواده میگردد ،و یا به خارج مهاجر شوند و سالها کار نمایند تا
بتوانند این مصارف را تأمین نمایند .گذشته از اینها ،پرداخت مصارف کمرشکن عروسی در مناطق
شهری و طویانه در مناطق روستایی بعد از انعقاد عقد ازدواج ،موجب ایجاد آثار زیانبار فردی و
اجتماعی چون مقروض گردیدن زوج ،ایجاد عقده گرفتن و در نتیجه اعمال خشونت علیه دختر،
توهین ،تحقیر ،ضرب و شتم (لت کوب) ،انحرافات اخالقی و جنسی میگردد.
تجار ملی نیز به عوض سرمایهگذاری در سایر عرصهها ،به احداث هتلهای بینهایت مجلل و
فیشنی ،مبادرت میورزند .چنانچه از سال  5785به این سو ،در حدود بیشتر از صد هتل در کابل
احداث گردیده است .این امور بدون شک صدمه بینهایت بزرگی بر پیکر فامیل که سالمت آن را
ماده  74قانون اسالمیتضمین نموده است ،وارد مینمایند .بنابراین خیلی قابل توصیه است که تا
دولت به عوض اندیشیدن راجع به فیصدی مالیه ،مبادرت به وضع قانونی نماید که ضروری و
عقالنی ،اقتصادی و غیرافراطی و متناسب با عاید طبقه فقیر افغانستان ،باشد تا از این مصارف
بینهایت کمرشکن که باعث فاسد شدن اخالق فرد و جامعه میشود ،جلوگیری کرده باشد.

1

- 3مسکن
بسیاری از زوجهای جوان ،همة تالش خود را برای برخورداری از محل سکونت مستقل که ساخت
یا خرید و یا اجارة آنها بسیار باالست ،بکار میگیرند .امّا متأسفانه تهیه مسکن مناسب بسیار مشکل
بوده و مانعی اساسی بر سر راه ازدواج ،به شمار میآید.

 47-49.1عبداهلل:5787 ،
 .2زحیلی87 :5788 ،
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- ۴درآمد کم و بیکاری
کمبود درآمد و بیکاری ،پدیدههایی هستند که در بسیاری از کشورها وجود دارند ،امّا در کشورهای
در حال رشد (عقبمانده) به دلیل اتکای بیش از حدّ به کشاورزی و ضعف پیشرفتهای صنعتی و
رکود تجارت داخلی و خارجی ،جایگزینی ابزار و ماشین به جای نیروی انسانی و آمدن زنان به
صحنة کار و خدمات اداری ،یا ضعف تربیت نیروی کار ماهر و سستی برخی از جوانانش ،آمار
بیکاری در آن در حدّ باالیی قرار دارد .اگر جوانی در چنان شرایط اقتصادی نامطلوبی زندگی کند
که امکان اشغال و کسب درآمد در سطح بسیار پائینی قرار داشتهباشد ،چگونه میتواند ازدواج نماید
و چنانچه خانواده و خویشاوندان و اهل خیر یا صندوقهای ازدواج ـ که به تازگی در برخی از
کشورها تأسیس شده ـ درحدّ معمول به آنها کمک کنند و نیازهای ضروری و اساسی آنان را فراهم
نمایند ،به هیچ وجه روا نیست که خانواده همسر یا دیگران آنها را ناچار کنند که هزینههای زیادی
را برای مراسم عقد و عروسی متحمل شوند .زیرا چنین کارهایی موانعی را بر سر راه ازدواج دیگران
فراهم مینماید و از تشکیل شدن خانوادههای جدید پیشگیری میکند و در نتیجه بسیاری از
دختران و پسران دچار عقدههای روانی گردیده و گاهی از جامعه و همه چیز آن متنفر میشوند.
مصلحت فرد و جامعه ایجاب مینماید که مشکالت موجود در راه ازدواج از میان برادشته شود و با
پدیدههای زشتی مانند :مهریهها و جهیزیهها و ریخت و پاشهایی که در مراسم عقد و عروسی
انجام میگیرد ،مقابله جدّی صورت بگیرد و به حدّ متوسط نیازهای زندگی قناعت بشود و تا
دستیابی به فرصت و شرایطی بهتر ،راه صبر و بردباری در پیش گرفته شود .انسان مؤمن ،نباید از
وضع نامطلوب خود دچار یأس و ناامیدی بشود ،بلکه با کار و تالش و برنامهریزی امیدواریاش به
آینده بیشتر گردد و باور کند که نفقه و روزی همسر همراه با او ،به خانهاش خواهد آمد .خداوند
متعال میفرماید« :اَهُمْ یَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَّعِیْشَتَهُمْ فِی الْحَیوةِ الدُّنْیَا.»...

1

«مگر آنان هستند که روزی و نعمت پروردگارت را تقسیم میکنند؟ (نه این) ما هستیم که نیازهای
زندگی دنیا را میان آنها تقسیم میکنیم».

 .1زخرف72 ،
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- 5فرار از مسئولیت
متأسفانه بسیاری از جوانان به بیماری فرار از مسؤولیت تشکیل خانواده مبتال هستند و علت آن
بیشتر عدم اعتماد به نفس و هراس از شکست خوردن در رویارویی با مسئولیتهای زندگی خانوادگی
است .گاهی برخی از جوانان به دلیل بلند پروازیها و خیالپردازیهای نامعقول ،انتظارات بیش از
حدّی که از خانواده دارند ،از ازدواج خودداری مینمایند .عامل اصلی این ناهنجاری در میان
جوانان ،به عدم تربیت صحیح فکری و اخالقی و رفتاری آنان بر میگردد .آنها بهگونهای بار
نیامدهاند که اعتماد به نفس داشته باشند و به خود متکی شوند .گاهی هم پیچیدگیهای امور
زندگی و بحران بیکاری به ویژه در میان فارغ التحصیالن دانشگاهها وگرانی هزینه زندگی ،دست به
دست هم داده و این بیماری – که بعضی از جوانان دچار آن شدهاند – را بیشتر مینمایند و به
یأس و ناامیدی آنها میافزایند و در نتیجه آنان از اقدام به ازدواج خودداری میکنند .چنانچه موانع
و مشکالت دیگری را که در راه ازدواج وجود دارند به این مورد اضافه کنیم ،همه اینها ،زمینه را
برای بیتوجهی جوانان به ازدواج و ماندن دختران در خانه پدری و گسترش فساد و بیبند و باری و
فرو پاشی زندگی را فراهم میکند .
 - 6ضعف انگیزههای ایمانی
کم توجهی به رابطه مشروع و کانون خانواده ،زمینه را برای سوار شدن بر طوفان سهمگین
کششهای ناروای نفسانی فراهم نموده و فرصت اندیشیدن به عواقب آن را از کم خردان گرفته است.
امّا اگر کسی بر این باور باشد که دینداری و پایبندی به ارزشهای ایمانی و اخالقی ،آرامش و
آسودگی فکری و روانی اجتماعی همه جانبهای را برای انسان به ارمغان میآورد و درِ امیدواری و
پیروزی در مقابل مشکالت زندگی را بر روی خود بگشاید ،به ازدواج و تشکیل خانواده روی میآورد.
امَا اگر انسانی در ضعف ایمانی و اخالقی قرار داشته باشد و امیدش به یاری خداوند لرزان باشد،
مدام در اضطراب و پریشانی به سر میبرد .روحیه و ارادة اقدام به تشکیل خانواده را ندارد و در
جهان معاصر ،متاسفانه بسیاری از جوانان از این بیماری رنج میبرند و روح ماده پرستی و
طمعورزی ،رو به فزونی گذاشتهاست .در این صورت چگونه یک جوان تازه به بلوغ رسیدهای که از
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دانشگاه فارغ التحصیل شده ،میتواند ازدواج کند؛ درحالی که هیچ کاری ندارد .این ها ازجمله
مسائلی است که رسم ازدواج را از رونق انداخته و تمایل افراد را نسبت به آن کم کردهاند.

1

- 7ناهنجاریهای اجتماعی
پدیده شیوع فساد اخالقی و روابط نامشروع – که حتی بسیاری از حیوانات به آن تن نمیدهند –
پیامد طبیعی بیحجابی و بیحرمتی و پوشیدن لباسهای زشت ،قاطی بودن زنان و مردان ،دختران
و پسران نامحرم در مدرسه ،دانشگاه و محل کار ،پخش فیلمهای مبتذل تلویزیونی و ویدئویی و در
کنار آن بیتوجهی بسیاری از اولیاء و مربیان و در رأس آنها حکومتهاست .بیحجابی و بیحرمتی
برخی از دختران و هرزگی و ولگردی عدهای از پسران ،زمینه را برای بیاعتمادی بسیاری دیگر
فراهم کرده و تعداد بسیار کمیحاضرند با پسران و دختران هرزه و ولگرد و پوچ و بیخاصیت ازدواج
نمایند و در نتیجه بسیاری از آنها دچار انواع بیماریهای جسمیو روانی میشوند و غالباً روز به روز
بیشتر در باتالق فساد غرق میگردند و در بسیاری موارد هم دست به خودکشی میزنند .الزم است
که اولیاء و مسئوالن ،از عقده خودبرتربینی خود را نجات بدهند و از بردگی مال و ثروت دست
بردارند و بیشتر به تربیت درست فرزندان خود توجه کنند .اما جوانی که نور ایمان در قلب او تابیده
و چراغ هدایت اسالم را فرا راه زندگی خویش نموده و به آداب و مسئولیتهای دینی خود عمل
مینماید ،در پی یافتن همسری متدین و برخوردار از ارزشهای ایمانی برمیآید .به کتاب خداوند و
سنت رسول خدا (صلی اهلل علیه وسلم) متوسل میشود و خداوند را بر کردار و گفتار خویش حاضر
و ناظر میداند و از گناه و نافرمانی پرهیز میکند و با عزم قاطع و نیت پاک تصمیم به ازدواج
میگیرد و این فرموده رسول خدا را آویزهی گوش خویش قرار میدهد که فرموده است :قَالَ
عَبدُاهلل :کُنَا مَعَ النَبِی (صلی اهلل علیه وسلم) شُبَابًا لَا نَجِدُ شَیئا ،فَقَالَ لَنَا رَسُولَ اهللِ (صلی اهلل علیه
وسلم)« :یَا مَعَشرَ الشُبَابِ مَنِ استَطَاعَ مِنکُم البَائهَ ،فَلیَتَزَوج ،فَاِنَهُ اَغَضُ لِلبَصَر وَ اَحسَنُ لِلفَرَجِ وَ مَن لَم
یَستَطِعُ فَعَلَیهِ بِاالصَومِ فَاِنَهُ لَهُ وَ جَاء».

2

حضرت عبداهلل گفت :بودیم گروه از جوانان به همراه

نبیکریم (صلی اهلل علیه وسلم) که چیزی از سرمایه با خود نداشتیم .پس رسول اهلل

 .1همان92-95 ،
 .2بخاری5788 :2778 ،
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ما جوانان را مخاطب قرار داده فرمود« :ای گروه جوانان هر کدام از شما که توانایی ازدواج را دارید،
باید ازدواج کنید بنابرآن کسی که با وجود توانایی ،از ازدواج سرپیچی کند ،یقیناً به انحرافات
اخالقی کشانیده میشود؛ زیرا ازدواج سبب سیری چشم و پاکدامنی افزونتر میگردد و اگر کسی از
عهده آن بر نمیآید ،الزم است روزه بگیرد ،زیرا روزه باعث تقلیل نیاز او به همسر میشود».
جوانانی را که از عهده تامین مخارج ازدواج بر نمیآیند ،به صبر و شکیبایی و پاکدامنی و پرهیز از
مسائلی که غریزه آنها را تحریک میکند ،سفارش مینماییم .زیرا خداوند متعال میفرماید:
«وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ»( 1.النور ،آیه« )77 :آنهای که
امکانات ازدواج را ندارند ،باید راه عفت و پاکدامنی را در پیش بگیرند تا زمانی که خداوند آنان را بی
نیاز مینماید»

2

 - 8عرف و عادات ناپسند
از آنجا که شیوع عرف و عادات و عنعنات ناپسند ،عامل دیگری در تمام مراحل ازدواج (قبل از
ازدواج ،جریان ازدواج و بعد از عقد ازدواج) برای عدم تحقق ازدواج اسالمیبوده ،چه بسا چالشها و
مشکالت سرسامآوری در پیکر جامعه و فرهنگ اصیل آن وارد مینماید که نمیتوان جبیره آنرا به
مدتهای طوالنی ایجاد کرد .ضمن تهاجمات فرهنگی بیگانگان عدهای کثیری از کتله بشری در
رونق دادن چنین رسوم و عنعنات مذموم ،سعی و تالش نموده ،در واقع ثبات و استقرار خویش را
متزلزل و ریشه خود را نابود میسازند .به گونه مثال عنعنات موجود در جامعه افغانی ،چون هدایای
عیدی ،نوروزی ،گلسرخی ،بهاری ،تهجالی ،قربانیکردن برای نامزد درحالی که ممکن است پول
آنرا قرض گرفته باشد ،کارد بازی ذبح حیوان پیشپای عروس و از این قماش عادات ناپسند دیگر
نیز وجود دارد که در بین عده مردم رایج گردیده و چنان در عملکرد به آنها احتمام به خرچ
میدهند که افراد غافلتر از آنها ،به حکم واجب به این عادات مینگرند و با وجود فقر و مشکالت
اقتصادی ،در راستای اجرآت آنها کوتاهی نمیورزند .پیامد بارز این عملکردها ،طوالنی شدن مدت
نامزدی ،مقروض شدن زوج ،کدورت و قطع صله رحم و غیره میباشد .متاسفم به حال آنعده از

 .1نور77 ،
 .2زحیلی97-92 :5788 ،
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افراد که تحت چنین تهاجمات قرار گرفته و خود عامل آنند :چنانچه عالمه اقبال الهوری در این
مورد ابراز میدارد :
در حال آن شخص باید گریست

که عاید نزده باشد و خرج بیست

لذا راه بیرون رفت از این مشکالت ،همانا تمسک جستن و رجوع نمودن به سیره بهترین الگوی
بشریت (صلی اهلل علیه وسلم) و اصحاب وی (رضوان اهلل تعالی علیهم اجمعین) میباشد ،که
سادهترین کار در عصر ایشان ازدواج بوده ،حتی مهر بعضی زوجه اصحاب چند درهم از نقره،
سورهای از قرآن ،انگشتری از آهن و غیره بیش نبود.

 - 5مهریه زیاد )قلین،شیربها ،طویانه(
متاسفانه پدیدة باال بودن میزان مهریه ،در بسیاری از ممالک ثروتمند و متوسط بسیار رایج است .در
کشورهای نفت خیز ،میزان مهریه معموالً بسیار زیاد است و بسیاری از والدین ارقام سرسامآور و
خیالی را برای مهریه دختران خود طلب میکنند و سبب ایجاد سختی و مشکالت زیادی برای
جوان و خانواده او میشوند و پیامدهای سوء آن بر خانوادهها ،بر کسی پوشیده نیست .زیرا معموالً
بسیاری از خانوادهها ،دارای دختران و پسرانی دمبخت هستند و به همان مقداری که خواستار
مهریه برای دخترانشان میشوند ،به هنگام خواستگاری دختر دیگران ،گاهی به همان میزان یا
بیشتر مهریه را از آنها طلب میکنند و از همین طریق ،هر سال به میزان مشکالت افزوده میشود و
رقم مورد درخواست بیشتر میگردد.
به همین خاطر اسالم مردم را فرا میخواند که از درخواست مهریة زیاد خودداری نمایند و موضوع
مهم و حساس ازدواج جوانان را به بازار و بورس تبدیل ننمایند و عمالً دختران خود را به مزایده
نگذارند .الزم به یادآوری است که میان درخواست مهریه بسیار باال و واجب بودن پرداخت مهریه از
طرف شوهر که مورد اتفاق است ،هیچ ارتباطی وجود ندارد و همین موضوع مورد نظر قرآن است که
میفرماید« :وَاِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدالِ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ اِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَالَ تَأْخُذُوا مِنْهْ شَیْئاً أَتَأْ
خُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماًمُبِیناً».

 .1نساء27 ،
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«اگر خواستید همسری را به جای همسری دیگر برگزینید ،هرچند مال زیادی را مهریة یکی از آنان
کرده باشید ،برایتان روا نیست که چیزی از آن مال را دریافت کنید ،مگر با بهتان وگناه آشکار
میخواهید آن را بگیرید .آیا اهل ایمان چنین میکنند» .به موضوع ازدواج همچنان که گفته شد،
نباید به عنوان تجارت سودآور نگاه شود .بلکه پیمانی است که میان دو انسان برای یک عمر زیستن
با هم ،بسته میشود و به همین خاطر مبنای آن ،بایستی بر اصول و ارزشهایی مانند :آسانگیری،
دلسوزی و همکاری قرار داشته شود و بهتر آن است که پدر و مادر دختر به زندگی آینده او و
شوهرش توجه نمایند و کاری کنند که در همان سالهای اوّل ،زندگی پر از صفا و صمیمیت و
شادابی را برای دخترشان فراهم نماید ،در غیر این صورت ،زندگی آنان پر از سختی و غم و غصه و
حتی ممکن است کارشان به دادگاه و زندان کشانیده شود ،یا برای برخاستن از زیربار بدهکاری به
خالفکاری دست بزند.
این آیندهنگری را شریعت اسالم به خانوادهها یاد آوری مینماید و در همین رابطه است که رسول
اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) فرمودهاند« :عَن عَایِشَه ،اَنَّ الرَسُولَ اهللِ (صلی اهلل علیه وسلم) ،قَال :اِنَّ
اَغظَمَ النِّکَاحِ بَرَکَهً اَیسَرُهُ مَؤُونَهً»« 1.از حضرت عایشه (رضی اهلل عنها) روایت است که رسول اهلل
(صلی اهلل علیه وسلم) فرمودند :بهترین ازدواج ،ازدواجی است که کمترین هزینه برای آن در نظر
گرفته شود» .و باز هم فرموده است« :عَن اِبنِ عَبَاس قَال :قَالَ رَسُولُ اهللِ (صلی اهلل علیه وسلم):
خَیرُهُنَّ اَیسَرُهُنَّ صَدَاقًا»« .2از ابن عباس (رضی اهلل عنهما) روایت است که رسول اهلل (صلی اهلل علیه
وسلم) فرمودهاند :بهترین و با برکتترین زنان آنهایی هستند که مهریهشان کمتر باشد».

3

- 11ازدواجهای اجباری
یکی از عرف و عادات حاکم در افغانستان ،ازدواجهایی است که نه تنها محدود و منحصر به
خانوادههای روستایی ،بلکه به شکل از اشکال ،در خانوادههای شهری نیز رسوخ کردهاست؛ این نوع
ازدواج ،نه تنها به دختران ،بلکه به پسران نیز تحمیل میگردد .علت بنیادین ازدواجهای اجباری،

 .1شیبانی97 :2775 ،
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تهدید مادی و معنوی اولیایی دختر و پسر ،ایجاد ارعاب توسط فرماندهان محلی ،استفاده از نفوذ و
ارتباطات قومی ،ایجاد ارعاب توسط قدرت نظامی و ضعف اقتصادی خانوادهها میباشد .غالباً چنین
ازدواجهایی موجب ایجاد عدم عالقه زوجین نسبت به همدیگر ،عدم توافق روحی ،فکری و سلیقه
وی ...شده و در نتیجه موجب خودکشی و مصابشدن یکی از طرفین به امراض روانی و یا انحرافات
جنسی میگردد.

1

خیلی جاها بوده که با اکراه ،عقدی انجام گرفته ،پس شوهر از زن خبری نگرفت .در پاسخ اندرز
مردم صراحتاً گفت :من که گفته بودم که او را نمیخواهم .مسئول کسانی هستند که عقد را
تحمیل کردهاند .حاال بگوئید راه چاره چیست؟ بزرگان فامیل که مصالح خودشان را مدنظر داشتند
و زنی را به دامی،گرفتاری کردند ،حاال کجایند؟ بزرگان پوسیده عقل ،باید این زن ستمدیده را
نجات بدهند ،چی نجاتی! عدهای که مردند ،عدهای که ماندهاند ،توجیهشان ایناست که ما که از
آینده خبر نداشتیم ،از تقدیر مردم چه میدانستیم؟ تقدیر و نصیب او همین بوده ،چه پاسخ
شرمناکی که قلب آدم آتش میگیرد و مغز آدم سکوت میکشد.

2

 -11انتخاب شریک زندگی توسط خانواده
هیچکس نمیتواند زن را جبراً وادار به ازدواج با مردی سازد که عالقهمند آن نیست ،و نه کسی
میتواند مانع ازدواج وی با مردی شود که بدو عالقه دارد ،مادامیکه آن مرد صالح باشد .با توجه به
اهمیت این موضوع ،جر و بحثهایی که در این مورد ،در حلقات مختلف اجتماعی و مذهبی صورت
میگیرد ،الزم دیده شد تا موقف شریعت اسالمی در رابطه با حق زن در انتخاب شریک زندگیش،
همچنین صالحیتها و اختیاراتی که اسالم برای اولیای زن در مورد ازدواج او داده است و در مقابل
حدود صالحیت اولیای زن در عرف افغانی در رابطه با ازدواج زن ،در مقایسه با شریعت اسالمی،
مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در اکثر مناطق افغانستان ،موضوع انتخاب شوهر ،اصوالً از صالحیتهای پدر ،پدرکالن و برادران –
اگر باشند – به حساب میآید ،اما بقیه اقارب ،مانند مادر ،کاکا ،ماما ،خواهر ،و غیره و حتی خود زن
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نقش مشورتی و ثانوی دارند .پدر با بهرهگیری از این صالحیت عرفی ،برای خود این صالحیت و
حق را کامالً محفوظ میداند که دختر خود را چه باکره باشد و چه بیوه ،به کسی که بخواهد ،به
نکاح دهد ،و یا مانع ازدواج وی با مردی شود که مورد پسندش نیست .گاهی پدر و برادران در
استفاده از این حق و صالحیت عرفی ،چنان به استبداد ،رأی و عمل نشان میدهند که زن مورد
نظر را بدون اجازه ،حتی علیرغم ابراز نارضایتی به شوهر میدهند.
از طرف دیگر استفاده مستقیم زن از حق گزینش شوهر را ،یک اقدام شرمآور شمرده ،باعث بدنامی
زن و مایه ننگ برای پدر و همه خانواده میدانند .از مطالعه مسائل متذکره ،دانسته میشود که فقها
در دو موضع اتفاق نظر ،در سه موضع دیگر اختالف دارند ،اما دو موضعی که روی آن اتفاق کردهاند:
یک عدم جواز اجبار زن بیوه یا بالغه بر ازدواج ،دوم جواز اجبار دختر باکره نابالغ بر ازدواج با شخص
کفو ،که در این مورد فقها به استثناء ابن شبرمه و ابوبکر االصم ،اتفاق نظر دارند .اما در سه موضع
دیگر به قرار ذیل است:
.5آیا ولی میتواند دختر باکره را مجبور به نکاح سازد؟
.2آیا پدر میتواند دختر بیوه نابالغ خود را مجبور به نکاح سازد؟
.7آیا زن میتواند بدون وساطت و اذن ولی ،ازدواج کند؟
در موضوع اول ،فقهای احناف ،ظاهریها و بسیاری از اهل علم گویند :برای ولی جواز ندارد که دختر
باکره بالغه را بدون رضایت مجبور به ازدواج سازد ،امام مالک و شافعی میگویند؛ تنها پدر حق دارد که
دختر باکره بالغه خود را به ازدواج مجبور سازد و امام شافعی ،جدّ را نیز در مقام پدر قرار میدهد ،پس
او هم حق دارد که نوه باکره بالغه خود را مجبور به نکاح سازد .در مذهب احمدبنحنبل در این مسأله
دو قول آمده است؛ یکی جواز و دیگری عدم جواز .ابن حزم و بعضی فقهای مالکی گویند :نکاح باکره
بالغه درست نیست ،مگر با اجتماع دو چیز :اذن دختر و استیذان پدر.
اما در موضوع دوم ،امام ابوحنیفه ،مالک و داود گویند :پدر میتواند دختر بیوه نابالغ خود را به نکاح
مجبور سازد ،زیرا آن دختر صغیره است ،و پدر حق دارد دختر صغیره را مجبور به نکاح سازد .امام
شافعی گوید ،اجبار بیوه نابالغ جایز نیست ،زیرا بیوه است و بیوه برنفس خود نسبت به ولی اولیتر
است .در مذهب احمد بن حنبل در این مسأله دو وجه آمده ،وجه به جواز و وجه به عدم جواز .اما
در موضع سوم ،جمهور فقها والیت را شرط صحت نکاح میدانند ،بنابراین ،نکاح زن ،بدون اذن ولی
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را باطل میدانند .اما ظاهر روایت در مذهب حنفی ،این است که نکاح زن بدون ولی جایز است،
بنابرآن ،اگر زن ،کار ازدواج خود را شخصاً و بدون وساطت ،ولی به دست گیرد ،نکاح درست است –
چه شوهر کفو باشد و چه نباشد -و مذهب داود ظاهری هم همین است.
شعبی و زهری گویند :اگر شوهر کفو دختر باشد ،نکاح جایز است ،در غیر آن جایز نیست؛ این قول
را الحسن بن زیاد از امام ابوحنیفه نیز روایت کرده ،که بسیاری مشایخ احناف آن را مذهب مختار
دانسته و فتوای مذهب هم بر این قول است .اما ابن حزم و بعضی فقهای مالکی ،در این مسأله میان
زن بیوه و باکره فرق گذاشته و میگویند :نکاح بیوه بدون اذن ولی ،جایز است ،اما نکاح باکره جایز
نیست .با مطالعه اقوال و دالیل فقها ،چنین آشکار میگردد – وهلل اعلم – که قول راجح در موضوع
اول ،مذهب جمهور فقهاست که اجبار دختر باکره بالغه را جایز نمیدانند و در موضوع دوم ،مذهب
اول است که حکم بیوه صغیره را همانند حکم باکره نابالغ میدانند ،و در موضوع سوم ،مذهب سوم
است که میان بیوه و باکره فرق میگذارند ،یعنی اگر زن بیوه باشد ،جایز است که بدون وساطت
ولی ،ازدواج کند و اگر باکره باشد ،در این صورت اجتماع دو امر ضروری است؛ اذن دختر و استیذان
پدر ،پس دختر باکره حق ندارد بدون اذن ولی ،ازدواج کند ،به دلیل حدیث صحیح و صریحی که
در این باب آمده است .در روشنایی نصوص شرعی و اقوال مستند بدانها ،گفته میتوانیم عرف حاکم
برافغانستان در مورد استبداد پدر و به صورت عموم اولیای زن در مورد ازدواج اجباری دختر باکره
بالغه و یا ممانعت از ازدواج زن بیوه بالغه با مردی که بدو عالقه دارد ،در مخالفت با مذهب حنفی،
مذهب فقهی اکثریت مردم افغانستان قرار دارد.
همچنان تصرف برخی دختران متاثر از فرهنگ غرب ،در زمینه انتخاب شوهر غیر کفو و بدون
رضایت ولی ،و احیاناً علی رغم مخالف وی ،مخالف قول مختار و مفتی به درِ مذهب حنفی است و
قبال مذهبی را ترجیح دادیم که در باب نکاح باکره بالغه و اجتماع ،دو چیز را ضروری میداند؛ اذن
دختر و استیذان پدر ،پس بر ولی الزم است که از دختر بالغه در باب ازدواجش اجازه بخواهد ،و در
این کار استبداد رای و عمل به کار نبرند ،هکذا بر دختر الزم است که در مورد ازدواجش رضایت
ولی خود را مد نظر داشته باشد .هرگاه این دو رضایت یکجا به دست آیند؛ هر کدام از آن دو
شخص اقدام به عقد نکاح کند ،نکاح درست است .بنابراین ،اجبار دختر باکره بالغه  -و بیوه بر
ازدواج به صورت مطلق صحیح نیست .اگر زن عالقهمند ازدواج با مرد کفو خود باشد :اما ولی به
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ناحق از نکاح آنها خودداری کند ،با این کار ولی عاضل نکاح شمرده میشود و عضل در شریعت
ظلم است و به اساس آن والیت زن از ولی به قاضی انتقال میکند تا نکاح را ببندد؛ زیرا مظالم به
قاضی راجع میگردد.

1

فقهای امامیه نیز مانند فقهای اهل سنت ،در این زمینه اختالف دارند و مجموع اقوال آنها را
میتوان به چند گروه به شرح زیر آورد:
 - 1استمرار والیت برای پدر و جد پدری

بر اساس این دیدگاه ،پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده والیت دارند؛ به گونهای که امر نکاح او
به دست آنها بوده و خود دختر نقشی ندارد .این قول ،رأی برخی از فقها مثل شیخ صدوق و قاضی
ابن براج میباشد 2.برخی از ادله این گروه عبارتند از:
الف -امام صادق در مورد دختری که پدرش وی را بدون اجازه وی شوهر میدهد ،فرمودند :برای
دختر با وجود پدر ،اختیاری نیست؛ زیرا پدر به حال او داناتر است.

3

ب -استصحاب :والیت بر دختر ،پیش از دوران بلوغ ثابت بوده است؛ بنابراین هنگام شک ،همان
والیت در دوران صغر ،ثابت میشود.
ج -عدم آگاهی دختران :زنان غالباً از ویژگیهای مردان و خصلتهای مردانه آگاهی کمتری دارند و
نظر آنها به طور معمول ،در امر ازدواج پایه و اساس محکمی ندارد؛ بنابراین اگر این امر ،منوط به
رضایت ولی وی نباشد ،ممکن است بعد از ازدواج برای وی مشکل پیش بیاید.

4

 - 7استقالل بالغه باکره رشیده در نکاح

این دیدگاه ،نظر گروهی از فقهای امامیه است که در واقع ،بسیار نزدیک به مذهب حنفی میباشد؛
ولی همانطور که گفته شد ،در مذهب حنفی به طور واضح روشن شده بود که آیا این صحت شامل
همه میشود یا خیر .در این خصوص ،ادله و مستندات زیر مطرح شدهاست:
 .1حنانی777-278 :5788 ،
 .2شهید ثانی ،بیتا ،ج ،579: 9فیض کاشانی5789 ،ش777 :
 .3وسائل الشیعه ،ج272 :54
 .4هملن277 :
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الف -آیه مبارکه «فال تعضلوهن أن ینکحن ازواجهن» یعنی مانع ازدواج مجدد زنان با شوهران
سابقشان نشوید .این آیه ،نکاح را با زنان اضافه کرده است و اشاره به استقالل زنان ثیّب ،در امر
ازدواج دارد.
ب -آیه مبارکه «فإن طلّقها فال تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره» یعنی اگر زنِ خود را طالق
داد (مرتبه سوم با شرایط خاص) ،دیگر بر او حالل نیست تا این که با مرد دیگری ازدواج کند .این
آیه مبارکه نیز امر ازدواج زن ثیّب را به خود او واگذاشته است و نفرموده است که ولی زن ،او را به
ازدواج دیگری درآورد.
ج -عقد ازدواجِ دختر بالغه رشیده به صورت استقاللی صحیح و تحت عموم «اوفوا بالعقود» واقع است.
د -عموم آیه مبارکه «فانکحوا ماطاب لکم من النساء» (نکاح کنید آنچه را که پاک است برای شما
از زنان) ،بعد از استثنا شدن ازدواج صغیره ،زن دیوانه و سفیهه ،به عموم خود باقی است و شامل
این موارد نیز میشود.
ه -در مورد استقالل بالغه رشیده در امر ازدواج ،احادیثی فراوانی آمده است؛ از جمله از امام
صادق(ع) نقل شدهاست« :ال بأس بتزویج البکر إذا رضیت من غیر إذن أبیها» (باکی نیست از ازدواج
دختر باکره ،هرگاه خود او راضی باشد؛ بدون اجازه پدرش که در برخی نسخ به جای پدر ،ولی آمده
است) شیخ اعظم در این زمینه میفرماید :این روایت تقییدپذیر نیست.
و -اصل در عقد نکاح باکره بالغه رشیده ،عدم اشتراط اذن ولی است؛ زیرا فرض بر این است که
دختر به حد بلوغ رسیده است و بلوغ و رشد ،مالک جواز تصرف در امر نکاح است و اختصاص
مالک تصرف در امور مالی ،دلیل قاطع میطلبد که در دست نیست.

1

 - 3قول تشریک

براساس این دیدگاه ،والیت برای پدر است ،اما باید با رضای دختر ،او را به ازدواج درآورد؛ یعنی
هیچ یک در انعقاد عقد ،استقالل ندارند ،بلکه عقد متوقف بر اذن هر دو است .این قول را ابوصالح
حلبی و شیخ مفید بیان کرده است .مهمترین دلیل ،این است که صفوان مینویسد :شخصی با امام

 .1شهیدثانی ،ج524 :9
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کاظم(ع) درباره تزویج دخترش با برادرزادهاش مشورت نمود ،حضرت فرمود :انجام ده ،ولی این امر
باید با رضایت خود دختر باشد ،زیرا او در نفس خویش سهمیدارد.

1

 - ۴استمرار والیت پدر در نکاح دائم و استقالل دختر در نکاح منقطع

بر مبنای این رأی ،اگر دختر باکره رشیده ،بخواهد ازدواج دائم کند ،باید از پدر و جدّ پدری خویش
پیروی کند و پدر و جدّ بر او والیت دارند.

2

 -17زن قربانی گناه خانواده و قبیله
بد دادن ،یک عرف قدیمی در افغانستان است که هنوز معمول است که عادتاً برای حل و فصل
کشمکشها و منازعات ذاتالبینی خانوادهها و قبیلهها مورد تطبیق قرار میگیرد .گاهی دو قبیله و

یا دو خانواده مربوط به یک قبیله ،با هم اختالف میکنند؛ سپس میان آنها منازعه شدت میگیرد و
منجر به قتل یکی از افراد قبیله و یا خانواده میشود.
یا یکی از افراد یک قبیله ،زنی از قبیله و یا خانواده دیگر را غصب و اختطاف میکند و به دنبال آن
منازعه میان دوقبیله و یا دو خانواده شدت مییابد و بیم آن میرود که آنها در میان خود به جنگ
و کشتار بپردازند .اینجاست که بزرگان قبیله و متنفذین قوم ،جهت جلوگیری از خونریزی بیشتر،
گرد هم میآیند و روی صلح و آشتی آنها به توافق میرسند که بهای آن زنی است مربوط به قبیله
و یا خانوادهای که یکی از افراد آن بر قبیله و یا خانواده دیگری تجاوز کرده است .پس این زن به
حیث گروگان ،تحقق و ادامه صلح بین طرفین متخاصمین ،به جانب مقابل تسلیم داده میشود.
احیاناً بهای این صلح ،دوشیزه نابالغی میباشد که در هیچ نزاعی سهم نگرفته است و اصالً در مورد
نزاع و اطراف درگیر آن چیزی نمیداند .به نظر میرسد معموالً برای این زن مهریه تعیین و
پرداخته نمیشود .درست است که این توافق در برقراری صلح و آشتی میان طرفین متخاصمین،
کمک میکند و مانع ادامه جنگ و خونریزی میشود؛ ولی مشکل اینجاست که این کار بدون قربانی
کردن دختر بیگناهی که با جرم و جنایت پیوند ندارد؛ جز اینکه به خانواده و قبیله مجرم منسوب

 .1حر العاملی ،ج254 ،54
 .2همان
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است ،انجام نمیگیرد و این زن در واقع بهای جرم و گناهی است که اقرب و قبیله او مرتکب
شدهاند .از این لحاظ به سوی آن در خانواده شوهرش به عنوان همسر نه ،بلکه به حیث فردی از
افراد قبیله و یا از خانواده دشمن نگریسته میشود که بایستی در طول زندگی به صفت اسیر و
خادم نزد خانواده و تحت ستم و مالمتی همیشگی ،زندگی به سر برد که نه از طرف شوهر،
معاشرت حسنه و نه از سوی خانواده ،معامله نیک میبیند.
در افغانستان حاالت و حکایات زیادی دیده و شنیده شده و میشود که برخی زنانیکه قربانی این
عرف ظالمانه شدهاند .دست به خودسوزی زدهاند تا از این ظلم و ستمیکه رهایی از آن را جز در
مرگ نمیبینند ،نجات یابند .آنچه که گفته شد ،شکل معتاد زندگی زنی است که از جانب خانواده و
قبیله جانی ،به عنوان بهای جرم به طرف مجنیعلیه ،داده میشود .بنابراین ،خیلی اندک است زنی
که ،در چنان خانوادهها و در سایه چنین شرایط آکنده از خصومت و بدبینی میان خانوادهها ،زندگی
آرام و آبرومندانهای یافته باشد.
باید گفت :این عرف رایج در میان افغانها و قبایل پشتون مجاور آنها ،که در ماورای خط دیورند
سکونت دارند ،غوغای گستردهای را در مجامع محلی و جهانی و سازمانهای بینالمللی مدافع
حقوق بشر و حقوق زن برانگیخته است؛ ولی چیزی که در این پژوهش حائز اهمیت بوده و نویسنده
درصدد تحقق آن است ،ارزیابی این عرف در میزان شریعت اسالمی است که آیا دادن زن ،به صفت
بهای جرم ،بدون رضایت و بدون تعیین مهریه ،جایز است .عرف که در برخی مناطق افغانستان
بهویژه مناطق قبایلی رایج است و بر اساس آن ،زن بیگناهی ،به عنوان بهای جرمیکه یکی از افراد
خانواده و یا فبیله وی مرتکب شده ،به قبیله و یا خانواده مجنیعلیه ،داده میشود ،عرفی است که
با اصول شریعت اسالمی یعنی کتاب اهلل ،سنت نبوی و اجماع امت و مقاصد آن همخوانی ندارد.
پس تعاون و همکاری برای از بین بردن این عرف واجب است و سکوت در مقابل آن ،در حقیقت
سکوت از امر به معروف و نهی از منکر شمرده میشود و رضایت بدان ،رضایت به تعاون بر اثم و
عدوان است؛ زیرا در نتیجه این عرف و عادت ظالمانه ،زن از مهریه خود که حق خالص وی است،
محروم ساخته میشود .مهریه در اصل عطیه خداوند برای زن است که بر شوهران فرض گردانیده
شدهاست .در این مطلب ما ،اقوال برخی از علما را ایناست که نکاح به شرط نفی مهریه را منسوخ
میدانند .باالخره این عرف مقصد و حکمت شریعت اسالمی ،از وضع نظام کیفری علیه جنایتکاران
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را که همانا جزا دادن و اصالح جانی و منع کردن از پیروی جانی و محافظت از کیان جامعه است،
تحقق نمیبخشد.

1

 -13نکاح شغار (مبادله)
یکی از نکاحهای رایج در افغانستان ،نکاح مبادله است که در میان عامه به نام نکاح (بدلک) معروف
است .اگرچه این نوع نکاح در میان مردم شهرنشین به ندرت اتفاق میافتاد ،ولی در مناطق
روستایی تا هنوز معمول است .نکاح مبادله چنین است؛ مردی دختر و یا خواهر خود را به شخصی
دیگری به نکاح میدهد ،مشروط بر اینکه در مقابل ،آن شخص دختر و یا خواهر خود را به او به
نکاح دهد ،بدون آنکه برای این دو زن مهریهای پرداخته شود .در فقه اسالمیاین نوع نکاح ،نکاح
شغار ،شناخته میشود که یکی از نکاحهای رایج در میان عربهای جاهلی بوده و دین مبین اسالم
آن را باطل اعالن کرد.
چنانچه پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم) فرموده است« :عَن عِمرَان بن حُصَین ،عَنِ النَبِی (صلی اهلل
علیه وسلم) قَال :لَا شِغَارَ فِی االِسلَامِ»« .از عمران بن حصین (رضی اهلل عنه) روایت است که رسول
(صلی اهلل علیه وسلم) فرمودهاند :شغار در اسالم جایگاه ندارد» .همچنان در جای دیگر میفرمایند:
«عَن اِبنِ عٌمَر :اَنَ النَّبِی (صلی اهلل علیه وسلم) نَهَی عَنِ الشِّغَارِ».

2

«از ابن عمر (رضی اهلل عنه)

روایت است که رسول اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) از نکاح شغار منع کرده است» .فقها براین اتفاق
نظر دارند که نکاح شغار ،عبارت است از نکاحی که یک مرد ،ولیه (خواهر یا دختر و یا کنیز) خود را
به مرد دیگر به نکاح میدهد؛ به شرط اینکه آن شخص خواهر ،دختر و یا کنیز خود را بدو به نکاح
دهد و مهریهای به جز بضع یکی از این دو زن در مقابل بضع دیگری در میان نباشد .اما اگر چنین
نکاحی صورت گیرد .آیا با تعیین مهر مثل ،تصحیح میشود یا خیر! اختالف نظر وجود دارد .امام
ابوحنیفه و یارانش گویند :درست است که این نکاح شغار است ،ولی با تعیین مهر مثل ،تصحیح
میشود و برای هر کدام از این دو زن ،مهر مثل ،ثابت میگردد و یا تعیین مهر مثل ،نکاح ناجایز
یعنی نکاح شغار بدون مهریه ،خارج میشود .مذهب اللیث ،بن سعد و برخی از فقهای تابعین نیز

 .1حر عاملی ،ج752 -777 :54
 .2ترمذی742 :2778 ،
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بدین قول استواراند ،اما جمهور فقها ،اصوالً این نکاح را باطل میدانند و در مورد تصحیح آن
اختالف کردهاند .مالکیها و ظاهریها گویند :این نکاح تصحیح ناپذیر است و برای همیشه قبل از
همبستر شدن با زن و بعد از آن ،منسوخ شمرده میشود.
با مطالعه مطلب فوق ،واضح میگردد که نکاح شغار ،عبارت است از نکاحی که در آن مردی ،ولیه
خود را به مرد دیگر به نکاح میدهد ،مشروط براینکه آن مرد ،ولیه خود را بدو به نکاح دهد و میان
آنها مهریه نباشد ،جز اینکه بضع یک زن در برابر بضع دیگری قرار گیرد .نکاح شغار ،از جمله
نکاحهای جاهلی عرب بود که در تحریم و بطالن آن احادیث صحیح و صریح وارد شدهاست ،ولی
فقها در این مورد که اگر چنین نکاحی صورت گیرد آیا نکاح با تعین مهر مثل تصحیح میشود یا
خیر؟ اختالف نظر دارند .فقهای احناف و برخی دیگر از اهل علم گویند :این نکاح جایز است و برای
هر یک از آن دو زن مهر مثل ،ثابت میگردد .اما جمهور علما بدین نظراند که این نکاح در اصل،
فاسد و منسوخ است .البته باید در نظر داشت ،اختالفی که میان فقها مالکی و ظاهری از یکسو ،و
فقها شافعی و حنبلی از جانب دیگر وجود داشته که برای یکی از آنها مهریه نامگذاری شود آیا نکاح
صحیح است یا خیر؟
به نظر میرسد که در این مسئله مذهب جمهور فقهاست ،که این نوع نکاح را باطل میداند ،به
دلیل احادیث صحیح و صریحی که از پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم) در باب ممنوعیت از نکاح شغار
آمده است؛ به خصوص صراحت حدیث ابن عمر (رضی اهلل عنه) در تفسیر نکاح شغار که این تفسیر
چه از لفظ ،حدیث رسول هلل (صلی اهلل علیه وسلم) باشد و یا از راویان حدیث ابن عمر و یا نافع .از
سوی دیگر در همچو نکاح اسقاط حق غیر بدون اذن آن است ،و پایان آوردن جایگاه زن در سطح
کاالیی بیاراده ،به هر شکلی که مالک آن بخواهد ،در معرض خرید و فروش قرار میگیرد ،و باالخره
این نکاح اهانت به کرامت زن است ،به ویژه اینکه علیرغم اراده و رضایت وی صورت میگیرد .به
نظر میرسد که در بیشتر نکاحهای شغار در افغانستان ،مهریه نامگذاری و پرداخته نمیشود و نه در
اثنای عقد نکاح ،و نه بعد از عقد نکاح ،با تعین مهر مثل از سوی دیگر ،اگر مهر هم پرداخت گردد،
بسیار ناچیز میباشد .صرف بخاطر اینکه مردم بگوید چند افغانی را منحیث مهر تبادله کردند ،اما
تصور بنده این است که در چنین ازدواجی زینت که از پرداخت مهر اجتناب کننده و از طرف دیگر
در بعضی از موارد دیده شدهاست که اگر یک طرف بنابر دالیلی ازدواج خویش را منحل میکند،
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فوراً طرف دیگر هم در حالی که هیچ عاملی وجود ندارد ،ازدواج خویش را منحل میکند .پس واضح
میگردد که یک رابطه بسیار نزدیک وجود دارد؛ در چنین ازدواجهایی و از این رو این نوع ازدواجها
را ناروا میدانم و باید ممنوع شود.

1

فقه امامیه حکم مینماید که نکاح بدل یا شغار ،باطل است.

2

دلیل ایشان هم آن است که در

درعقد ازدواج شغار ،زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هریک از زوجهها مهر مثل ،الزم میشود.

3

نفی ازدواج معاوضه یا بدلی بر اساس نظریات فقهی است.
شیخ مفید در این زمینه چنین اظهارنظری دارد« :و ال یجوز النکاح اشغار -و هو این یعقد الرجل
لغیره علی اینته ،و یجعل مهرها نکاحه الابنته و اخته -وهذا النکاح کانت الجاهیله تراه ،و تحمل
علیه .و هو باطل فی شریعت االاسالم» .یعنی نکاح شغار ،جواز ندارد .و نکاح شغار ،این است که
مردی ،دخترش را به عقد کسی درآورد و مهر آن زن را با دختر یا خواهر آن مرد قرار دهد و این
نوع عقد ازدواج ،چنانکه مالحظه میکنید ،مربوط به دوران جاهلیت است که بدان عمل میکرد و
این عقد نکاح ،در شریعت اسالمیجایز

نمیباشد4.

نتیجه گیری
انسان ،خالقش را فراموش نموده بود .ازدواج به

قبل از اسالم ،انسانیت رو به سقوط و تنزل نهاده و
اشکال گوناگون صورت میگرفت ،با ظهور دین مبین اسالم چالشهای زندگی هموار شد و هر فرد
را در جامعه ،به جایگاه اصلیاش بازگردانید .در اسالم ،به ایجاد نهاد خانواده تأکید شدهاست .از
آنجایی که در اسالم محبوبترین و عزیزترین نهاد که روی آن توجه زیاد شده خانواده است ،بناءً،
باید این نهاد به رضایت کامل دو طرف شکل گیرد و در غیرازدواج آن باطل است .هدف ازدواج،
جلوگیری از فحشاء و فساد ،دوام نسل بشری و تکامل مرد و زن در کنار همدیگر است .اما متاسفانه
یک عده از چالشهای ناسازگار در جامعهی سنتی افغانستان ،همچون ازدواجهای اجباری ،دریافت
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پول به عنوان طویانه ،مهریه زیاد ،نکاح شغار ،توریث بیوه زنان ،مصارف گزاف عروسی ،قربانی شدن
زن بخاطر گناه خانواده و قبیله و یا به بد دادن ،انتخاب شریک زندگی توسط خانواده ،حتی تعیین
جفت در بطن مادر و صدها مشکل دیگر از این قبیل ،که با ازدواج شرعی در تضاد بوده ،ماهیت و
حقیقت این امر مهم و مقدس (ازدواج) را دگرگون ساخته و ریشه در عرف و عنعنات مردم
افغانستان دارد که سر انجام این عنعنات ،نتایج و عواقب ناگواری را از قبیل :زیستن در تجرد و انزوا،
محرومیت از تشکیل خانواده ،طوالنی شدن مدت نامزدی ،فاسد شدن اخالق فرد و جامعه ،ایجاد
اختالالت روحی و روانی ،در پیش گرفتن راه مهاجرت ،مقروض شدن زوج ،کدورت و قطع صله
رحم و خشونت طرفین و غیره را بهوجود میآورد که نمیتوان آنها را در مدت حیات جبران کرد؛
مگر در صورتیکه امت مسلمه ،از دستورات الهی پیروی نمایند و به سنت و سیره نبوی تمسک
بجویند و ازدواجهای پیامبر اسالم و اصحابش را برای خویش الگو قرار دهد؛ زیرا آنها هادی رحمت
و الگوی خوبی برای همه بشریت هستند.
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"Marriage in the jurisprudence of Khamseh Religions and its
major challenges in Afghanistan"
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Abstract
The common life between man and woman is one of the traditions that
have been common since the creation of Adam and Eve (AS) and has
been practiced in various forms throughout history. With the advent of
Islam, there were clear decrees about marriage that led society to
prosperity and happiness. Marriage is a marriage that the chieftain has set
up to argue and legitimize the marriage of each couple.
This article will answer the question: What causes the challenges and
disruptions of families in society, the pathology? As for the major
challenges of marriage in Afghanistan, it has been said that really bad
customs in marriage have led to the destruction of some families, which
is in fact rejected by the Islamic religion, and if the marriage of the
Prophet (PBUH) and his marriage is a good model for All Muslims are to
be noted, marriage is the simplest task; major marriage challenges such
as forced marriages, widowed Tories, widows' choice of partners, costly
wedding ceremonies that have prevented hundreds of thousands of young
people from marrying in Afghanistan today and the consequences,
Because they live in isolation, deprivation of marriage and marriage Ten,
creating neurological and mental disorders, corrupting the morality of the
individual and society, preventing migration and post-marriage marriage,
such as couple debt, turbidity and cervical dislocation and continued life,
which our society unfortunately has not yet Facing it.
Key words: Marriage, Challenges, Afghanistan, Family.
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