
A nő az iszlámban XII. december 3.

Mamlúk kori házasság és válás



A mamlúk szultánátus kiterjedése



Mamlúk kor (Egyiptom, Szíria)
1250-1517

1. A válások gyakorisága és természete a mamlúk kori 

Damaszkuszban (Ibn Tawq naplója 1485-ből) – okok 

ismeretlenek. Válás esküvel. 



1. „A társadalom alapja a család” elv a középkori 

muszlim társadalomban nem érvényesült – regisztrált 

válások magas száma a Török Birodalomban



 A török kor előtt a fatwákból tudunk a válásokról és 

körülményeiről



 A család szétbomlása: a.) válás, b.) a férj v. feleség 

korai halála



1. Taláq válás (eltaszítás) és khul’ válás (közös 

megegyezéssel) különbségei – a nők is sokszor 

válnak és újraházasodnak 



1. Válás: aláássa a patriarchális társadalmat – sok nő 

vezette háztartás, a magányos nő erkölcsi veszély



1. Mély társadalmi, gazdasági és etnikai különbségek a 

mamlúk kori társadalomban



1. asz-Szakháwí történész (megh. 1497) könyvének 

utolsó kötete a nőkről, 500 házasság történetét írja le 

(történelem = életrajzok összessége)



1. A nemek közti kapcsolat és ennek gazdasági-jogi 

újragondolása



1. A nagy kelengye (nő hozza, dzsiház) és a kis jegyajándék 

(férfi adja, mahr) aránytalansága és szerepe a felsőbb 

néprétegekben. A kelengye az örökség kikerülésének az 

eszköze. Óriási anyagi teher a mamlúk vezetőréteg 

számára – az iszlám jog nem beszél róla, ma is kötelező a 

szokásjogban. Meghatározta a nők anyagi 

függetlenségének a mértékét.



1. A lányokat a kelengyéből, a fiúkat a (a lányokért 

adott) jegyajándékból fizették ki.



1. A kelengye sok jogi vita forrása – az apa és a lánya 

vagy annak örökösei között – „csak ideiglenesen 

adtam” formula (visszavonható ajándék).



1. Ibn Battúta szíriai leírása: a kelengye főként réz 

edényekből állt.



1. Nők nem kaphattak földbirtokot, nem vihettek árut 

piacra, csak férfiakon keresztül, de nem volt 

vagyonközösség a férjjel.



1. Nők összefogása pénzügyi műveletekre, 

pénzkölcsönzésre (elvileg nincs hozam!)



1. Az alacsonyabb osztályokban a kelengye elenyésző 

(bár sokszor nagy erőfeszítések az érdekében), a 

házon belül és kívül dolgozó nő – textilipari 

kézművesség, anyagi függetlenség



1. A házasság gazdasága – a házastársak közti 

kapcsolatokat sokszor helyezték pénzügyi alapra



1. A férj abszolút hatalma a feleség fölött az egyoldalú 

válás lehetősége



 A nők lehetőségei a válás kieszközlésére, módjára, 

idejére



 Önálló nők „menhelye”: a ribát. 



1. Női foglalkozások: bába, fodrász, házasságközvetítő, 

halottmosó, női alkalmazottak fürdőben és kórházban, 

szövetkészítő és vándorárus.



1. 1438 Bajbarsz szultán: A nők erkölcstelensége az oka 

a pestisnek. Kijárási tilalom, két hétig (gazdasági 

okok!)


