
 

 چکیده

یدا «  بدل »های آن به نام  که در کشور ما و مشخصاً در هرات و حومه نکاح شغار یا آنچه

های اجتماعی است که در جامعد  مدا تدشتر   شود، یکی از پلیلهشناخته می«  الیشونی» 

ندشود  مردر اینکده از توان تفت که شهر و دیار و دهی یافت میفراوانی یافته و به یقین می

 این شیوه در تشکیل خانواده و فامیل استفاده نموده است. 

های جلی را بده ایدن کدانون اجتماعدی شکل دهی خانواده از این طریق میتوانل آسیب

هدای هدا و راابدتهای افغانشتان معموالً با چشم و همچشمی کوچک وارد کنل  زیرا خانواده

توانل زن را وارد منازعداتی کندل بنلد و این رویکرد مییابل و شکل میمنفی سر و سامان می

 رسل. ها و دردهایش به زن خانواده میکه تمام رنج

های متفاوتی دارنل، در کنار اینکده جمهدور فقهدا در مورد این نکاح فقهای اسالم دیلتاه

پذیرنل که از زن بده داننل، احناف اصل عقل نکاح را صحیح میلاننل  ولی نمی آن را جایز نمی

 نکاح شغار در فقه و قانون و نقش آن در منازعات فامیلی

 پژوهشگر: پوهندوی عبدالمجید صمیم



 

توان تفت که نوعی اجمدا  بدا انلکدی عنوان مهر زن استفاده به عمل آیل  به این ترتیب می

 تفاوت در بین علمای اسالم در خصوص ممنوعیت این نکاح صورت ترفته است.

 نکاح، شغار، بدل، حرام، خشونت. گان کلیدی:واژه

 مقدمه

تدان دور و نزدیدک آن در تدرو آرامش خانه و به تبع آن آرامش خانواده و تمام وابشته

ها در این خصوص توفیدق یابندل و بتوانندل بده توند  تشکیل درست فامیل است. اتر انشان

تواننل در آن کدانون از آرامدش کدافی برخدوردار درست تشکیل خانواده دهنل، به حتم می

 باشنل.

تشکیل درست خانواده مرهون یک سلشله عوامل و اسبابی است که بایل توسط زوجیدن 

ها فراهم تردد. هرتونه خطا و اشتباه در این عرصه منجر به عدلم موفقیدت  های آنو فامیل

شود و کدانون خدانواده را در عدوی اینکده کدانون  تی زناشویی و فامیلی میدر عرص  زنله

آرامش باشل تبلیل به جهنم سوزانی خواهل شل که نده تنهدا اعد ای مدشتقیم  و مباشدر 

های دور و نزدیدک و وابدشته را ندیز در خدود خواهدل سوزانل که تمام فامیلخانواده را می

 سوزانیل.

یکی از خطاها و اشتباهات مهمی که معموالً در افغاندشتان در هنردام تدشکیل خدانواده 

هدا های غیر شرعی است که طبیعتداً ایدن راهشود، رسیلن به خانواده از طرق و راهانجام می

 غیر عقالنی و غیر منطقی نیز هشت. 

تونه که ها تشکیل خانواده با استفاده از نکاح شغار است. در نکاح شغار آنیکی از این راه

شدود. اداهر اد یه تیرد  به عنوان مهر اسدتفاده مدیخواهیم تفت زن در برابر زن ارار می

اترچه بیانرر استفادة ابزاری از زن و استفاده از او به عنوان ما  و پو  است و ایدن توهیندی 

شدود یابل  بلکه سبب میجا خاتمه نمیرود  اما کار در همینبزرگ در حق زنان به شمار می

ها ادرار تیرندل و در اندوا  مدشکالت واادع ها و چشم و همچشمیتا هر دو زن محل انتقام

 تردنل.

این مقاله تال  دارد این ا یه را در پرتو شریعت اسالم و اوانین نافذة کشور به بحد  و 
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بررسی همه جانبه بریرد و نشان دهل که آیا این عمل جایراهی در اسالم و ادوانین دارد یدا 

 خیر.

هلف اصلی روشنرری و آتاه ساختن مردم بر این امر است که استفاده از همچو ابزارهدا 

 توانل موجب خوشبختی و سعادت شود.   و راهکارها در امر ازدواج نمی

 معنی و مفهوم شغار

  تویندل،واژة شغار که به آن در زبان دری بل  یا به زبدان عامیاند  هراتدی الیدشونی مدی

 های خاص خود را دارد.ای است عربی که از خود داللت کلمه

تردد که واژة شغار در لغدت بده های لغت چنین معلوم میبا مراجعه به معاجم و فرهنگ

یعدنی شدهری کده از  ؛«بلدة شاغرة»شود معنی خلو و خالی بودن است. زمانی که تفته می

 سلطان خالی است. و هرتاه تفته شود وایف  شاغره یعنی بشتی خالی است.

شغار در اصطالح فقها عبارت از آنشت که شخصی مولی  خود را به کشی نکاح دهدل کده 

او هم در بل ، مولی  خود را به او نکاح دهل  بر اساس اینکه یکی از این عقلها عوی و بدل  

آن دتر است، خواه مولیه دختر شخص باشل یا خواهر  و یا کنیز . اینکه این نو  نکاح را 

   76:  76  683:  72   275:  77  66:  71   767: 7توینل چون از مهر خالی است )شغار می

(  پس بر بنیاد نظر فقهای اسالم هرتاه زن در برابر زن بده عندوان مهدر 522:  3   857:  78

 شود.مورد استفاده ارار تیرد و بر آن عقل نکاح انجام شود، عملی  شغار انجام می

 های فقها در بارة نکاح شغار دیدگاه

 در این زمینه از سوی فقهای اسالم دو دیلتاه ارائه شله است:

 دیدگاه فقهای حنفی و دالیل شان

از نظر احناف نکاح شغار که متشکل از دو عقل است، یکی در مورد یک زن و دیردری در 

شدود  زیدرا از نظدر امدام مورد زن دیرر، جایز است  اما در هر دو مورد مهر مثدل الزم مدی

ابوحنیفه نهی وارد در مورد نکاح شغار متوجه مهر است نه اصل نکاح، و با الزم ساختن مهدر 

 (. 262: 76   66: 71شود، پس عقل جایز است )مثل، مشکل مهر حل می

توینل این نکاح مؤبل است و در آن شرطی فاسل داخل شله که عبارت از ارار احناف می
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دادن ب ع به عنوان مهر ب ع است  چون ب ع صالحیت مهر شلن را نلارد  پس ایدن یدک 

سازد، و زمانی که ما این نکاح را در برابدر شرط فاسل است، و شروط فاسل نکاح را فاسل نمی

عوی که همان مهر مثل است ارار دهیم. در وااع این نکاح شغار نیشت  زیدرا شدغار بدلون 

 (. 568: 6   262: 76مهر است و در اینجا مهری مشمی شله است )

کننل که در آن از خمر بده عندوان مهدر ها همچنان این نکاح را به نکاحی ایاس میاین

تونه که در خمر و خنزیر نکاح صحیح است و به جدای توینل هماناستفاده شود، احناف می

شود، و دیرر اینکه در این نکداح، شود، در اینجا هم مهر مثل الزم میها مهر مثل الزم میآن

: 6شدود )یی فاسل است، ازین لحاظ هم مهر مثدل الزم مدیتشمی  زن به عنوان مهر تشمیه

568   77 :275.) 

 61اانون ملنی افغانشتان در مورد نکاح شغار مطابق مذهب احناف حکم نموده در مدادة 

در عقل ازدواج بل ، زن بل  زن دیرر ادرار نررفتده و بدرای » خود چنین ابراز داشته است: 

 (.61: 73« )تردد ها مهر مثل الزم می هریک از زوجه

 دیدگاه فقهای جمهور و دالیل شان

ها، شوافع و حنابله، اایل به علم جواز نکاح شدغارنل. از نظدر فقهای جمهور اعم از مالکی

ماوردی شافعی این نکاح باطل و از نظر مالکیه و حنابله این نکاح فاسل اسدت و بایدل فدش  

شود. فقهای مالکی بر این باورنل که اتر این نکاح صورت ترفت و طرفین نکاح ابل از دخو  

متوجه حرمت نکاح شغار شلنل، همان لحظه بایل فش  شود و در چنین حالتی زن مدشتحق 

شود  اما بدرای مهر نیشت و اتر بعل از دخو  متوجه حرمت شغار شلنل بازهم نکاح فش  می

زن مهر مثل الزم است، این فش  حتمی است و لو از ناحی  ایدن ازدواج کودکدانی هدم بده 

 (.311: 1   332: 57   62: 5وجود آمله باشنل )

در نظر فقهای شافعی این نکاح حال  نیشت و بایل فدش  شدود، و اتدر دخدو  صدورت 

ها بایل عدله بدشمارنل و ایدن شود، و هر دوی آنترفت برای هرکلام آنها مهر مثل الزم می

 (.656: 78   77: 76نکاح تابع تمام احکام نکاح فاسل است )

در نظر فقهای حنابله روایات وارده از سوی امام احمل در مورد فشاد نکاح شغار مختلد  
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 (.72: 6   61: 8ها فاسل و باطل است )نیشت و این نکاح نزد آن

 جوینل:جمهور علما بر نظر خود به احادی  ذیل استناد می

 (. 761: 52   72: 77« )7نَهَى عَنِ الشِّغَار أَنَّ رَسُو َ اهللِ» حلی  عبلاهلل ابْنِ عُمَرَ -7

 از نکاح شغار نهی کردنل(.  )پیامبر اسالم

: 2   761: 52« )5الشغار فی اإلسالم» اا  اا  رسو  اهلل حلی  أنس بن مالک -5

626  7 :62 .) 

 )شغاری در اسالم نیشت(. 

ال جلب  الال جبب  الال شب ا                   » ادا :  حلی  عمدران بدن حدصین عدن الندبی -6

 (.  17: 7   367: 75) «3في اإلسالم

)جلب صلاه به سوی صلاه تیرندله و دور سداختن صدلاه از صدلاه تیرندله توسدط 

 صاحبان اموا ، و شغاری در اسالم نیشت(.

وجه تشمیه شغار هم داللت بر ابح این عمل دارد، زیرا شغار از این بر ترفتده شدله کده 

سری پای خود را باال کنل و ادرار نمایل، به همان مقلار که این منظر ابیح است شدغار نیدز 

 (.656: 78باشل )ابیح می

اصوالً استفاده از زن به عنوان ما  در هر مناسبتی و برای هدر کداری کده باشدل امدری 

 مذموم و غیر اابل ابو  و کم کردن مقلار و ارز  زنان است.
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 11: 11روایت نموده اند. )« باب تحریم نکاح الشغار و بطالنه»و مسلم در « باب الشغار»این حدیث را امام بخاری در   -1

  (.131: : 02؛ 

  (.131: 02روایت نموده است )« باب تحریم نکاح الشغار و بطالنه»این حدیث را امام مسلم در  -0

این حدیث را ترمذی روایت نموده و گفته که حسن و صحیح است و در این باب از انس، ابی ریحانه و ابن عمر و جابر  -3

و معاویه و ابی هریره و وائل بن حجر نیز روایت شده است. شیخ البانی در تخریجاتش بر ترمذی این حدیث را صحیح 

( همچنان این حدیث را نسائی از عمران بن حصین روایت نموده و شیخ البانی در تخریجاتش بر 131: 10دانسته است )

  (.111: 12نسائی این روایت را نیز صحیح دانسته است )



 

 ها و رأی راجح در مسألهمناقشة دیدگاه

طی مبح  تذشته دیلیم که در مورد نکاح شغار دو دیلتاه است، یکی دیدلتاه احنداف 

که اایل به انعقاد نکاح شغار و لزوم مهر مثل در آن بودنل، و نظر جمهور که اایدل بده عدلم 

 جواز و بطالن و فشاد و لزوم فش  نکاح شغار بودنل.

انل  زیرا شدرط ازدواج  البته احناف هم اایل به جواز نکاح شغار نه، بلکه اایل به انعقاد آن

زن در برابر زن از جمل  شروط فاسل است، و شروط فاسل اصل عقل نکاح را از بین نمی برد  

کنل تا این وص  اصالح شود، کداری سازد، و ایجاب می بلکه آن را در وص  دچار مشکل می

 شود. که با لزوم مهر مثل انجام می

تفتنل: در صورت لدزوم مهدر مثدل، ها میدر نظر کاسانی و ابن عابلین هم دیلیم که آن

باشل. از این سخن چنین فهمیدله این عقل شغار نیشت  بلکه نوعی نکاح عادی و طبیعی می

شود که در صورت لزوم مهر مثل، احناف هم به نکاح شغار اایل نیدشتنل، مدمن اینکده می

تویندل عقدل ها میهای آنها راجع به جواز نکاح شغار وجود نلارد  بلکه آنتصریحی در کتاب

شود، و این شرط فاسل بایل از میان برداشته شدود کده بدا مهدر ممن شرط فاسل منعقل می

تدیرد و شود و بعل از آن، نکاح شکل طبیعی را به خود میمثل در نکاح از میان برداشته می

شدود جایز است  به این ترتیب نوعی تقارب و نزدیکی در بین نظر احناف و جمهور ایجاد می

و با توجه به همین تقارب و نزدیکی و با توجه به احادی  صحیح و صریحی که جمهور علمدا 

هدای فامیلدی به آن استناد جشتنل، و نظر به اینکه نکاح شغار یکی از علل و عوامل خشونت

در کشور ماست. رأی و نظر راجح در مشأله همان رأی اایل به حرمدت و عدلم جدواز نکداح 

شغار است، و اتر کشی چنین کنل نکاحش باطل است و بایل فش  تردد، و اتر خواستنل بدا 

هدا را بدر هم ازدواج کننل، بایل برای هرکلام از آن زنان مهر و عقل مشتقل باشل و ازدواج آن

 طبق شروط ازدواج صحیح و درست تنظیم شود. 
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 سبب انتشار نکاح شغار

تردد که با وجود علم جوازی که در مورد ایدن نکداح وجدود اکنون این سوا  مطرح می

هدم کدار دارد  چرا در جامع  ما که یک جامع  اسالمی است، چنین نکاحی کاربرد دارد، آن

برد زیاد؟ زیرا هم اکنون شهر و ده و دیاری در افغانشتان نیشت که به نحدوی از ایدن نکداح 

 استفاده نکرده باشل.

تدردد کده وااعیت اینشت که اتر این مومو  درست ریشه یابی شود، به خوبی وامح می

علت و سبب انتشار این نکاح، فقر ااتصادی و فقر فرهنری و فتوای مدذهب حنفدی در ایدن 

زمینه است که مورد سوء فهم ارار ترفته و این فتوا درست ه م نشله و مبنای ایدن عمدل 

 ارار ترفته است.

های تدزاف ازدواجهدا را نلارندل   ها و هزینه وااعیت اینشت که مردم توان پرداخت مهریه

 آورنل. ازینرو به انجام این نکاح روی می

 کنل تا به آن مبادرت ورزنل:نکاح شغار از دو جهت برای مردم انریزه ایجاد می

های کمرشکن و طاات فرسا که با این نکاح از آن نجات پیدلا  : از جهت پرداخت مهریه7

ها با ارار دادن زن در برابر زن و استفاده از آن به عنوان مهدر در واادع  کننل  زیرا خانوادهمی

 سازنل. از پرداخت مهریه خود را دور می

تیری استفاده نمایندل  بده ایدن تواننل از این نو  نکاح به عنوان تروتانها می : خانواده5

معنی که هرتاه خانوادة مقابل طالب مصارف امافی شل، این خدانواده هدم مدصارف امدافی 

هم مقابلده بالمثدل  کنل، و اتر جانب مقابل عروسی بزرتی مثالً ترفت، این خدانوادهطلب می

شود. همچنان یکی از اسباب انتدشار ایدن پلیدله در کنل و طالب یک عروسی بزرگ میمی

جامع  افغانی سوء برداشت از مذهب حنفی است که در وااع این نکاح را به عنوان شدغار نده 

بلکه به عنوان یک نکاح مشتقل پذیرفته  به این معنی که از نظر احناف زن در برابدر زن بده 

انل که از زن بده عندوان مدا  و پدو   تیرد، و احناف این فتوا را نلادهعنوان مهریه ارار نمی

پذیرنل  ولی در وص  آن مالحظده دارندل، و استفاده شود  بلکه احناف اصل عقل نکاح را می

آیدل  پدس مذهدب  توینل زن مهر زن نیشت و برای هر کلام از زوجین مهر مثل الزم میمی
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کنل کده زن را احناف که یکی از عقالنی ترین مذاهب فقهی است، هیچراه چنین کاری نمی

داندل و مهر زن ارار دهل  بلکه اصل عقل را چون در آن تمام ارکان ح ور دارنل، درست مدی

این خللی را که در وص  و حالت آن رونما شله را، با مقرر کردن و لدزوم مهدر مثدل بدرای 

شدود، دهل که هر کلام از این عقلها مشتقل از دیرری تطبیق میدارد و فتوا میهردو، برمی

ها نیشت  اما مردم از این نظدر، سدوء برداشدت کردندل و یی بین آن و ارار دارد و هیچ رابطه

شود از زن به عنوان مهر استفاده کرد  بلین جهت زن را در برابر زن به تمان نمودنل که می

ها شدله اسدت  بختی عنوان پو  و سرمایه مورد استفاه ارار دادنل، کاری که منجر به انوا  بل

پس مهمترین اسباب انتشار این نکاح در بین مردم افغانشتان یکی فقدر ااتدصادی اسدت، و 

 دیرری سوء برداشت از مذهب حنفی.

 پیامدهای منفی این نکاح

تذارد. ایدن امدر شکی نیشت که چنین نکاحی پیاملهای منفی در بین مردم بر جای می

تدوان دیدل و مدشاهله کامالً بلیهی است و بارها تجربه شله و مصادیق عینی آن را بارها می

 کرد.

 ترین این پیاملها از ارار ذیل است:مهم

استفادة ابزاری و پولی و مالی از زن، زیرا در تعامل مردم در ایدن نکداح زن در برابدر زن 

تیرد، شکی نیشت که چنین تعداملی بدا تیرد، و به عنوان مهر مورد استفاده ارار میارار می

تدردد  خواهل و این نوعی بی ارزشی به زن محشوب میزن آن تعاملی نیشت که شریعت می

 در حالی که شریعت اسالم مقام زن را به عنوان مادر و همشر ترامی داشته است.

استفاده از عقل به عنوان اهرم فشار بر عقل دیرر در هنرام تشکیل خدانواده طدوری کده 

کننل از یک عقل برای ایجداد فدشار بدر ابالً اشاره کردیم مردمی که از این نکاح استفاده می

تونه که تفتیدم انجدام که اتر جانب مقابل همان یی کننل. به تونهعلیه عقل دیرر استفاده می

هدا  کنل و این امر کینهها و مصارف هنرفت را مطالبه نمایل، جانب دیرر نیز چنین می هزینه

تدی هدا زندلهزنل که ای بدشا محدل تبلدور آنهای زیادی را دامن میها و دشمنیو علاوت

 هاست.زناشویی آینلة آن
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تی. هر دو فامیل در تعامالت خود بدا  استفاده از زن به عنوان تروتان در زنلتی خانواده

کننل  به ایدن تیران را میها از طریق شغار در آمله، تعامل تروتانزنانی که در عقل نکاح آن

ترین الم و اجحافی صورت تیرد، علیه ایدن معنی که هرتاه در آن خانه بر علیه زن کوچک

تیرد، هرتاه آن زن مورد لت و کدوب ادرار تدیرد، در  زن دیرر نیز چنین تعاملی صورت می

تیرد، و هرتاه با آن زن بل رفتداری شدود در ایدن این خانه هم زن مورد لت و کوب ارار می

 تیرد.خانه هم علیه زن بل رفتاری صورت می

ها مشکلی نلاشته باشنل، و یا یکدی از کلام از زنها در حالی است که شایل هیچهم  این

ها مشکلی داشته باشل و دیرری نلاشته باشل  اما بداز هدم علیده آن زن اندوا  و اادشام آن

 شود.ها روا داشته می ستم

ها هم  پیاملهای منفی این ازدواج نیشت  زیرا در پس هر کلام از ایدن طبیعی است این

هدا ادرار دارد، دردهدا و پیاملها انوا  و ااشام مشکالت روحی و روانی و دردها و محرومیدت

ها وجود داشته باشدذ  زیدرا اسدالم مبندای  هایی که هرتز نبایل در کانون خانوادهمحرومیت

خانواده را بر محبت و صفا و صمیمیت و لط  و مهر و مودت و مهربانی ارار داده اسدت نده 

 دشمنی و علاوت.

 نتیجه

 شود موارد ذیل است:برخی از نتایجی که از این بح  حاصل می

اینکه زن در برابر زن به عنوان مهر استفاده شود، اابل ابو  بدرای هیدچ مدذهب فقهدی 

 پذیرنل ها را نمینیشت و فقها آن

در مذهب حنفی نیز استفاده از زن به عنوان مهر جایز نیشت و احناف اترچه ایدن نکداح 

پذیرندل  امدا بده لحداظ وصد  و حالدت، آن را     را به لحاظ اینکه ارکان آن ح ور دارنل می

هدا مهدر مثدل الزم کننل و برای هر کلام آنپذیرنل  ازینرو این دو عقل را از هم جلا مینمی

 داننل.می

تی را به تباهی و توانل هر دو زنلهاین نکاح پیاملهای منفی بشیاری دارد، طوری که می

 های جانکاهی بشازد بربادی بکشانل و همه را دچار درد و رنج
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پیاملهای این نکاح با آنچه اسالم از خال  تشکیل خانواده مل نظر دارد، کامالً متفداوت و 

خواهل نظدام خدانواده بدر بنیداد محبدت و صدفا و ای بشا که معکوس است  زیرا اسالم می

هدا هدا و راابدتصمیمیت شکل تیرد  در حالی که در این نکاح بر بنیاد چشم و همچدشمی

 بننل شکل می

کنل، بایدل حدتی اإلمکدان از آن ها ایجاد می نظر به مشکالتی که این نکاح برای خانواده

 جلوتیری کرد و نرذاشت مردم به این نکاح روی آورنل.

تان محدترم از خدال   ها هم  نتایج حاصله از این بح  نیشت. حتمدا خوانندلهالبته این

 مطالب این مقاله بر نتایج دیرری نیز دست خواهنل یافت.

 پیشنهادات

 شود تا:نظر به تبعات بلی که این نکاح دارد، پیشنهاد می

شناسدی کنندل، و بدا انجدام  مراکز علمی و اکادمیک کشور این ندو  از نکداح را آسیب 

 تحقیقات میلانی سعی نماینل اذهان عامه را بهتر و بیشتر روشن سازنل 

علمای محترم دینی تال  کننل از طریق منابر خویش مردم را متوجه بشازنل تدا تحدت 

 نام این نکاح مرتکب انوا  مخالفات شرعی نشونل  

کننل، اعم از علما و ا ات کدشور، سدعی کنندل از کشانی که در عرص  عقل نکاح کار می

 داری نماینل  تیرد خودبشتن نکاحی که در آن زن در برابر زن به عنوان مهر ارار می

ها بایل بیشتر در این عرصه توجه کننل که پیاملهای این نکاح با نحدوة تطبیقدی  خانواده

هدا در مدورد فرزندلان و جردر شود، منجر به اندوا  و اادشام بدلبختیکه در افغانشتان می

 تردد های آنها می توشه

انل متوجه باشنل که زن مهر زن نیدشت، و  کشانی که در بین خود نکاح شغار انجام داده

شود، نه تنها که بایل مورد توهین و بی حرمتی ادرار یی مرتکب اشتباهی می اتر زنی در خانه

هدای آن نریرد، که جانب مقابل نیز حق نلارد از زنی که در این خانه است به علت بلرفتاری

 خانه بل رفتاری کننل.
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