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  فلسفه حكم تعدد زوجات
  1مسعود امامي 

  مقدمه
هاي اسالم شده است. دانش حقوق عرفي  هترين نقطه برخورد دانش انسان غربي با آموز امروزه حوزه مباحث حقوقي، مهم

تواند مانند علوم طبيعي، بشر  ها و دستاوردهاي خود، به دليل برخورداري از روش علمي متفاوت، نمي در بسياري از زمينه
هاي  ها در اين علم مانند ديگر شاخه ها و نظريه هاي روشن و قطعي برساند. به همين دليل گوناگوني برداشت را به افق

وم انساني مشهود است. در عين حال انسان غربي با تأثيرپذيري از عوامل گوناگون كه بسياري از آنها در چارچوب عل
ها، دستاوردي  كوشد درك خود را از حقوق انسان گيرند، ميمباحث علمي و در زمره داليل قابل استناد جاي نمي

  ها القا كند. ها و فرهنگ غيرقابل انكار به ساير ملت
ترديد برخي از قوانين  سازي، اسالم است. بي ترين موانع پيش روي غربيان در اين بخش از فرايند جهاني از مهميكي 

ترين نقاط تعارض حقوق غرب با فقه اسالمي است. به همين علت برخي از دانشمندان  اسالم در مورد زن، از شاخص
ز مردم درباره اسالم به نقش زنان در فرهنگ و متدن اسالمي امروزه داوري بسياري ا«آشنا بر اين باورند كه  مسلمان غرب
. پس در دوران معاصر، حقوق زن در اسالم نه فقط از دايره بحث فقط )348، 1383؛ نصر،44، 1386(نصر، »شود مربوط مي

م و غرب فقهي تبديل شده، بلكه به محور برخورد انديشه مدرن با اسالم و كانون گفتمان اسال - فقهي به بحثي كالمي
رو، سخن گفتن درباره نگاه اسالم به زن و دفاع عقالني از قوانين آن، براي انديشمندان مسلمان  بدل شده است. ازاين

  ضرورتي مضاعف يافته است. 
شناسان يا تعدد زوجات است كه به نظر بيشتر فقيهان و اسالم» چندهمسري مردان«يكي از اين قوانين، حكم شرعي 

باشد. تعدد زوجات به معناي چند تن بودن همسران مردي در يك زمان است. در اسالمي، جايز مي در مذاهب مختلف
شناسان، چندهمسري براي يك زن و در يك زمان هرگز جايز نيست. اين دو حكم برابر اين حكم، به نظر همه اسالم

هاي فراواني در عصر ها و پرسشد اعتراضبرانگيز احكام شرعي است كه مور متفاوت براي مرد و زن، يكي از موارد جنجال
  حاضر شده است.

هاي مختلف در اين زمينه نوشتار حاضر در پي تبيين فلسفه و حكمت اين حكم و دفاع عقالني از آن و بيان ديدگاه
، سنت قرآن كريماست. در اين راستا نخست به بيان اجمالي جايگاه اين حكم در ميان اقوام و ملل مختلف، 

شناسان را در بيان فلسفه و حكمت اين حكم بيان هاي گوناگون اسالمپردازيم. سپس ديدگاهو علم فقه مي معصومان
شده در اين باره  هاي دادههاي مربوط به اين حكم و پاسخكرده، از ديدگاه برتر دفاع خواهيم كرد. در پايان برخي پرسش

  آوريم و به بررسي اجمالي آنها خواهيم پرداخت. را مي
  

                                                            
  آموخته حوزه علميه قم، دبير علمي شوراي فقهي مركز تحقيقات اسالمي مجلس شوراي اسالمي.. دانش1

  25/7/1392تاريخ پذيرش:  -  13/7/1392تاريخ دريافت: 
Emai l  :masoudi mami @yahoo.com 
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  چندهمسري در ميان اقوام و ملل
چندهمسري مردان داراي پيشينه بلندي در تاريخ اقوام مختلف و قوانين جوامع و اديان گوناگون است. اين رفتار در 

. )1/50، 1380(ويل دورانت،  هاي متمدن نيز رواج داشتشد و ميان ملتاجتماعات نخستين، امر مناسبي شمرده مي
كه در مسيحيت و بهاييت  هاي زرتشت، يهود، هندو و بودا نيز جايز شمرده شده است؛ درحالينهمچنين در قوانين آيي

ممنوع است. در تورات، چندهمسري زنان مجاز شمرده شده، ولي در انجيل، كتاب مقدس مسيحيان در اين زمينه اظهار 
كرده است، پس در اصل دين مسيح، ، مقررات تورات را تأييد حضرت مسيحنظر موافق يا مخالفي نيامده است و چون 

؛ مطهري، 2/60، 1370؛ منتسكيو،465و 1/433، 1380(ويل دورانت،  تعدد زوجات جايز است، ولي كليسا آن را ممنوع كرده است

  ).19/321تا، بي
ربار خبر از رواج آن در د استرابونيوناني و  هرودتدر ايران پيش از اسالم نيز چندهمسري مردان رواج داشته است. 

كند كه در ميان ، مورخ رومي نقل ميآگاتياسنيز از  منتسكيو. )1543 - 6/1535تا، (مشير الدوله، بي اندهخامنشي داده
حسن . چندهمسري در ميان مردان عرب قبل از اسالم نيز رايج بود. )1/523، 1370(منتسكيو، درباريان ساساني رواج داشت 

اند كه اسالم، شيوه عرب جاهلي را در چندهمسري نسخ كرد؛ زيرا  ان گفته، از نخستين مفسران مسلمضحاكو بصري 
كردند، ولي اسالم شمار زنان هر خواستند ازدواج ميشناختند و با هر تعداد از زنان كه مياعراب در اين كار مرزي نمي

  .)5/12ه.ق، 1405(قرطبي، مرد را به چهار نفر محدود كرد 
  

  و كشورهاي ديگر چندهمسري مرد در حقوق ايران
در قانون مدني ايران، چندهمسري مرد پذيرفته شده است، ولي به صورت مستقيم مطرح نشده و اين پذيرش از مواد 

ازدواج دختر  1049زمان ممنوع شمرده شده و در ماده  ، ازدواج با دو خواهر هم1048شود. در ماده مختلف فهميده مي
نيز آمده كه در صورت تعدد  942اجازه زن جايز شمرده شده است. در ماده برادر زن و يا دختر خواهر زن فقط با 

شود. قانوني بودن تعدد زوجات از اين زوجات، ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد، بين همه آنان بالسويه تقسيم مي
چين، روسيه، انگلستان، آمريكا و شود. چندزني در قوانين بسياري از كشورهاي جهان از جمله مواد به روشني دانسته مي

همسري است و مرد يا زن به صورت تركيه ممنوع است. در بسياري از جوامع اروپايي، زندگي زناشويي فقط به صورت تك
توانند در يك زمان با بيش از يك نفر ازدواج كنند. تعدد زوجات در قوانين بيشتر كشورهاي اسالمي جايز قانوني نمي

كه در  ن ميان مردم يكسان نيست؛ در كشورهاي حوزه خليج فارس رواج بيشتري دارد، درحالياست، ولي رواج آ
  كشورهاي شمال آفريقا رواج كمتري دارد. 

  
  تعدد زوجات در قرآن و سنت

اسالم از سنت چندهمسري كه پيش از آن در ميان اعراب و غير اعراب رايج بود و حدي براي آن وجود نداشت، منع 
در آيات متعدد از آن سخن گفته است. در سوره نساء به  قرآن كريم آن را محدود به چهار همسر نمود ونكرد، ولي 

  روشني از روا بودن تعدد زوجات تا چهار همسر ياد شده است. در اين سوره آمده است: 
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َو ُثالَث َو ُرباَع َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفواِحَدًة   ساِء َمْثنىَفاْنكُِحوا ما طاَب َلُكْم ِمَن النِّ   َو إِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِيف اْليَتامى
  )٣َأالَّ َتُعوُلوا. (نساء:   َأْو ما َمَلَكْت َأْيامُنُكْم ذلَِك َأْدنى

و اگر در اجراى عدالت ميان يتيمان بيمناكيد، هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار 
] مالك  چهار، به زنى گيريد. پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك [زنِ آزاد] يا به آنچه [از كنيزان

  تر است تا به ستم نگراييد.] نزديك ايد، [بسنده كنيد]. اين [خوددارى شده
پاسداري از اموال يتيمان و رعايت  آيه قبل از اين آيه و نيز آغاز اين آيه درباره يتيمان است. در آيه قبل، فرمان به 

عدالت در حفظ اموال آنان شده است. سپس خداوند در اين آيه، توصيه به ازدواج با زنان ديگر تا چهار همسر را نتيجه 
  ترس از عدم اجراي عدالت ميان يتيمان قرار داده است. 

و سخن در رعايت شرط عدالت  فرض انگاشته شده همين سوره، مشروعيت چندهمسري مردان، پيش 129در آيه 
خواهد كه در حد در اين آيه رعايت كامل عدالت را فوق استطاعت مرد دانسته، ولي از او مي قرآنميان همسران است. 

همين سوره، جمع ميان دو خواهر در ازدواج تحريم شده است. اين آيه نيز  23توان در اجراي عدالت بكوشد. باز در آيه 
شروعيت تعدد زوجات دارد؛ زيرا در فرض نامشروع بودن آن، حكم به حرمت ازدواج با دو خواهر در داللت التزامي بر م

  يك زمان، لغو خواهد بود.
. عبارات گوناگوني )59و  53ـ  50، 34ـ  28(احزاب: سخن گفته است  آيات متعددي در سوره احزاب از زنان پيامبر

در زمان نزول اين آيات  در اين آيات، داللت بر تعدد زوجات پيامبر» ُبيُوَت النَّبِيِّ « و »بِيِّ يا نِساَء النَّ «, »ُقْل ِألَْزواِجَك «مانند 
در  حضرت يوسفكند. در داستان مي دارد. پس اين آيات نيز حداقل داللت بر مشروعيت تعدد زوجات براي پيامبر

. اين آيه نيز داللت بر تعدد )59(يوسف: » ن آوريدبرادر پدري خود را به نزد م«گويد: قرآن، او خطاب به برادرانش مي
  هاي مختلف.اند يا در زمانكند كه آنان در يك زمان همسر او بودهكند؛ هر چند روشن نميمي حضرت يعقوبهمسران 

ه.ق، 1409(عاملي، روايات فراوان نيز در منابع شيعه و اهل سنت داللت بر مشروعيت چندهمسري تا چهار زن دارد 

و برخي از امامان  . افزون بر اين، سيره عملي پيامبر اكرم)7/149تا، ؛ بيهقي، بي425/ 14ه.ق، 1408؛ نوري، 20/517
  .)22/170ه.ق، 1410(مجلسي، در ازدواج با چندين زن، گواهي روشن بر مشروعيت آن در اسالم است  معصوم

  
  تعدد زوجات در فقه

ه.ق، 1415رشد، ؛ ابن 4/245ه.ق، 1407(طوسي،  دانندعامه، اصل ازدواج را مستحب مي همه فقهاي اماميه و بسياري از فقيهان

(ابن  ، پيشواي مذهب ظاهريه فتوا به وجوب ازدواج بر مرد و زن داده استحزم بنداود ، فقط )7/334تا، قدامه، بي؛ ابن 2/2

  ضرورت اقتضا كند، ازدواج واجب خواهد بود.  . البته ترديدي نيست كه به نظر ساير فقها، اگر)9/440تا، حزم، بي
تواند با چهار زن آزاد اند كه مرد آزاد حداكثر ميبه استناد آيه سوم سوره نساء، اجماع كردهفقهاي همه مذاهب اسالمي 

 )246(م  ابراهيمبن قاسم  . فقط از)30/2ه.ق، 1404؛ نجفي، 23/617ه.ق، 1405؛ بحراني، 4/293ه.ق، 1407(طوسي،  ازدواج دايم كند
شمرد. همچنين ادعا شده كه فرقه قاسميه از كه از پيشوايان زيديه است، نقل شده كه او ازدواج دايم با نُه زن را جايز مي

كسی از زيديه را نديدم كه اين قول را بپذيرد, بلكه آنان انتساب «گويد: مي شيخ طوسيباشند، ولي ميان زيديه نيز پيرو او مي

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

٤ 
 

تا، قدامه، بي(ابن اند. در عين حال فقهاي عامه اين قول را به او نسبت داده)4/293ه.ق، 1407( »كنندبه خود را انكار میاين قول 

  .)2/265ه.ق، 1409؛ كاشاني، 7/436
بعد از اتفاق فقيهان در مشروعيت تعدد زوجات، ميان آنها در حكم تكليفي آن اختالف است. ترديدي نيست كه حكم 

جدد، اگر نياز و ضرورت اقتضا كند، استحباب يا حتي وجوب خواهد بود، چنانكه اصل ازدواج نيز به داليل عارضي ازدواج م
فارغ از جهات  - ، ولي درباره حكم نفسي آن )23/17ه.ق، 1405(بحراني،  گانه شودممكن است مشمول يكي از احكام پنج

 قرآن كريم روشن است كه امر به ازدواج با دو، سه و چهار زن درسه قولِ اباحه، استحباب و كراهت وجود دارد.  - عارضي 
تا، (اردبيلي، بي شودزوجات ديده نمينيز فتوا به وجوب تعدد يك از مذاهب اسالمي  كند و در هيچداللت بر وجوب نمي

509(.  
بر « گويد:ت. شيخ طوسي ميرو، ظاهر كالم آنها اباحه اس اند. ازاينبيشتر فقها متعرض حكم استحباب يا كراهت نشده

 محقق اردبيلي .)5/111ق، 1407( »داند توان اداره آهنا را ندارد, ازدواج نكندمرد مستحب است كه با آن تعداد از زنانی كه می
. برخي ديگر، ظاهر كالم )509(صاحتمال داده است كه شيخ در اين عبارت، نظر به كراهت تعدد زوجات داشته است 

. برخي از فقهاي ديگر نيز فتوا به كراهت )3/184تا، (كاظمي، بياند دانند و خود نيز همين قول را برگزيدهيشيخ را كراهت م
زوجات همچنان كه به داليل عارضي، مستحب يا واجب مي رسد تعدد. به نظر مي)29/19ه.ق، 1417(اشتهاردي، اند داده

وجهي كه شيخ طوسي براي رجحان ترك چندهمسرگزيني آورده شود، به همين داليل ممكن است مكروه يا حرام شود. 
زوجات، كراهت است. توان ادعا كرد كه حكم نفسي تعدد رو، بر اساس آن نمي است نيز از داليل عارضي است. ازاين

بسياري از وجوهي كه ممكن است براي رجحان يا عدم رجحان ازدواج مجدد مطرح شود نيز از وجوه عارضي است كه در 
  زوجات را تعيين كرد. توان حكم نفسي تعددكند و با توجه به آنها نميرايط مختلف فردي و اجتماعي تغيير ميش

؛ يزدي، 20/241ه.ق، 1409(حرعاملي، دانند زوجات را همچون اصل ازدواج، مستحب مي جمعي از فقهاي شيعه، تعدد
استناد كرده و صيغه امر را حمل  »َو ُثالَث َو ُرباعَ   َلُكْم ِمَن النِّساِء َمثْنى َفاْنكُِحوا ما طاَب «به فراز  سيد يزدي. )5/482ه.ق، 1428

بر استحباب نموده است (همان)، ولي بعضي به درستي بر اين باورند كه اين فراز داللتي بر استحباب ندارد و فقط بر رفع 
  .)2/677ه.ق، 1428لنكراني، (فاضل كندممنوعيت داللت مي

شود، ازدواج دوم گويند حكم به استحباب ازدواج، مطلق است. پس همچنان كه شامل ازدواج اول ميا ميبعضي از فقه
. اين ادعا نيز قابل اشكال است؛ زيرا بسياري از رواياتي كه مستند )6/77ه.ق، 1420صدر، شود (و پس از آن را هم شامل مي

باشد. اين انصراف در ساير ت و از ازدواج مجدد منصرف ميحكم به استحباب ازدواج است، در مقام نفي و ذم عزوبت اس
رسد حكم نفسي چندهمسري، اباحه است كه ممكن است به يكي از داليل روايات هم محتمل است. بنابراين، به نظر مي

 اننددعارضي، داراي يكي از احكام چهارگانه تكليفي ديگر گردد. بيشتر فقهاي عامه، بسنده به يك همسر را مستحب مي

، ولي داود، پيشواي مذهب ظاهري ازدواج با بيش از يك زن را مستحب دانسته )230تا، ؛ مزني، بي5/111ه.ق، 1407(طوسي، 
  .)5/111ه.ق، 1407(طوسي، است 
  

  روش دفاع عقالني از قوانين
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هاي شرعي اين تدفاع عقالني از احكام الهي و غيبي دين، به معناي تالشي بشري براي دست يافتن به اسرار و حكم
هاي توان ادعا كرد كه در اين تالش خردمندانه بتوان به همه جوانب و ابعاد اسرار و حكمت رو، نمي احكام است. ازاين

داران حقيقتي غير قابل ترديد است،  قوانين الهي دست يافت. پس، اگرچه پذيرش احكام مسلّم و قطعي دين، براي دين
  تواند براي مؤمنان قابل مناقشه، نقد و گاه، انكار باشد.عقالني از چنين احكامي ميشده در دفاع  هاي مطرحنظريه

در ضمن آيات مربوط به ارث در سوره نساء، پس از بيان بعضي از قوانين ارث، از جمله ارث بردن فرزند پسر  قرآن كريم
  گويد:نين مقرراتي سخن ميبه مقدار دو برابر فرزند دختر، به روشني از ناداني بشر نسبت به علل وضع چ

ُْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفعًا َفِريَضًة ِمَن اهللاَِّ إِنَّ اهللاََّ َكاَن َعلِ    )11(نساء: يًام َحِكيًام.... ...آَباُؤُكْم َو َأْبنَاُؤُكْم الَ َتْدُروَن َأهيُّ
از جانب خدا؛ زيرا خداوند يك براي شما سودمندترند. اين فرضي است  دانيد پدران و فرزندانتان، كدامشما نمي

  داناي حكيم است. 
 هاي علمي مورد تأييد معصومان هايي در دفاع عقالني از احكام دين نيز اينگونه تالش ولي با پذيرش چنين كاستي

هاي فراواني درباره علت و حكمت بسياري از احكام عبادي و غير عبادي روبرو بوده است. آنان نيز در عصر خود با پرسش
گران، مخاطبان و جامعه عصر خويش و با تكيه بر دانش ند و در برابر آنها با توجه به ميزان دانش و فرهنگ پرسشبود

هاي روايي به نام  ها، سبب تأليف مجموعهها و پاسخگونه پرسش دادند. بخشي از اينآسماني خود، پاسخي مناسب مي
شيخ صدوق و . ق) 260( فضل بن شاذانب مهم به همين نام، تأليف توان دو كتا گرديد كه از جمله آنها مي علل الشرايع

  را نام برد. )1385(
ها از خداوند، آنان را به برداري انسان نيز هنگام بيان احكام و مقررات الهي، افزون بر تأكيد بر ضرورت فرمان قرآن كريم

كه يكي از آيات مربوط  )179(بقره:  »اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِيل اْألَْلبَاِب َو َلُكْم ِيف «انديشي در اين احكام دعوت مي كند. آيه  ژرف
به قصاص است، حكمت تشريع اين قانون الهي را ذكر كرده و با مخاطب قرار دادن انسان در جايگاه صاحب خرد، او را به 

كند. همچنين در مورد شراب و ميها است، دعوت  ورزي در فهم اين قانون و حكمت آن، كه حفظ حيات انسان انديشه
  فرمايد: قمار مي

َنْفِعِهَام َو َيْسَأُلوَنَك َما َذا ُينِْفُقوَن ُقِل َيْسَأُلوَنَك َعِن اْخلَْمِر َو املَْْيِرسِ ُقْل فِيِهَام إِْثٌم َكبٌِري َو َمنَافُِع لِلنَّاِس َو إِْثُمُهَام َأْكَربُ ِمْن 
ُ اهللاَُّ ُروَن. اْلَعْفَو َكذلَِك ُيَبنيِّ   )٢١٩(بقره:  َلُكُم اْآلَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ

كنند، بگو: در آنها گناه و زيان بزرگي است و منافعي براي مردم در بر دارد، درباره شراب و قمار از تو سؤال مي
نيازمندي خود. اين چنين چه چيز انفاق كنند؟ بگو: از مازاد پرسند:  ولي گناه آنها از نفعشان بيشتر است و از تو مي

  سازد، شايد انديشه كنيد. خداوند آيات را براي شما روشن مي
كند. در آيات  خداوند در اين آيه نيز بعد از تشريح علت تحريم شراب و قمار، مخاطبان خود را به انديشيدن دعوت مي

  . )61؛ نور: 151انعام:  ؛242و  241(بقره:  ديگري نيز پس از بيان احكام الهي، دعوت به تعقل شده است
هاي علوم تجربي اند، با روش اثبات حقانيت گزاره روش دفاع عقالني از قوانين كه واقعياتي مربوط به جهان اعتباري

هاي مورد ادعا در علوم مربوط به نظام تكوين و طبيعت، با ارايه داليلي كه گوياي تطابق كامل آن متفاوت است. گزاره
شود، بلكه در قالب شوند، ولي قانون به شكل گزاره اخباري بيان نمي واقعيات عيني و خارجي است، اثبات ميها با گزاره

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

٦ 
 

هاي عيني  باشد و از پديده گيرد؛ زيرا واقعيتي اعتباري است كه تحت اختيار اعتباركننده مياي دستوري شكل مي گزاره
  گيرد.ت خود بهره ميكند، بلكه از روشي ديگر براي اثبات حقانيحكايت نمي

شود. از سوي ديگر، هر چند قانون امري قانون در هر نظام حقوقي براي رسيدن به هدفي واقعي و عيني وضع مي
اي  اعتباري است، به طور كامل از واقعيات عيني و طبيعي بيگانه نيست؛ زيرا موضوع قانون، انسان است. انسان نيز پديده

رسيدن به مطلوبي واقعي و عيني در حيات انساني است. پس قانون از دو سو با واقعيات  طبيعي است و هدف از قانون نيز
عيني ارتباط دارد. راه اثبات حقانيت قانون و برتري آن نسبت به قوانين ديگر اين است كه نشان داده شود آن قانون 

  ب دارد. بيشترين تناسب را با واقعيات عيني مربوط به خود در مسير رسيدن به هدف مطلو
گذار آنها را براي مدت معيني وضع نكرده و مدعي است  قوانيني كه از ثبات و دوام برخوردارند و به عبارت ديگر، قانون
ها و طبيعت باشند. چنانچه هاي دايمي و ماندگار انسانكه اين قوانين براي هميشه اعتبار دارند، بايد مبتني بر ويژگي

ط و وضعيت متغير تناسب و هماهنگي داشته باشند تا با زوال آن شرايط، آن قوانين نيز قوانين موقت نيز بايد با شراي
باشيم، قانوني ماندگار و اعتبار خود را از دست بدهند. قانون چندهمسري مردان كه در پي دفاع عقالني از آن مي

نشان داده شود ميان اين آن و واقعيات رو، راه دفاع عقالني از اين قانون تنها زماني ممكن است كه  هميشگي است. ازاين
  ها هماهنگي وجود دارد. هميشگي و ماندگار انسان

ها زاييده شرايط زماني و مكاني هاي طبيعي جسمي و رواني وجود دارد. اين تفاوت ترديد بين زن و مرد تفاوتبي
ادعا كرد كه وضع قوانين مختلف براي  گونه توان ايناي نيستند و ريشه در آفرينش آن دو دارد. در نظر نخست مي ويژه

هاي طبيعي و متناسب دو جنس متفاوت، امري بعيد و مردود نيست؛ البته به شرط آنكه تفاوت قوانين، برگرفته از تفاوت
شود. آنچه در نظر ابتدايي بعيد به نظر ميبا آنها باشد. در غير اين صورت، هر تفاوت طبيعي منجر به تغيير در قانون نمي

هاي طبيعي و هاي گوناگون با يكديگر تفاوتسد، اين است كه گروهي ادعا كنند براي دو موجود متفاوت كه در زمينهر
  عيني دارند، قوانين يكسان و يكنواختي وضع شود. 

باشند. اسالم بر اساس واقعيات علمي محسوس و غير قابل انكار، مدعي است زن و مرد دو جنس متفاوت مي
هاي مربوط به جنسيت خود  اند، ولي در ويژگي هاي مربوط به آن مشتركهرچند در اصول انسانيت و ويژگيرو،  ازاين

هاي ها و قوانيني متفاوت در زمينهتفاوت دارند. همين اشتراك و تفاوت، سبب وضع قوانيني مشترك در برخي زمينه
  ديگر براي آن دو شده است. 

گردد، پذيرفته هاي آشكار جسمي آنان بازمياوت در مورد زن و مرد را كه به تفاوتدنياي امروز نيز برخي از قوانين متف
هاي منطقي و معقولي است. براي نمونه، قوانين كار مربوط به زنان در غالب كشورها نسبت به قانون كار مردان تفاوت

هاي مربوط به ر جسمي و مرخصيكارگيري زنان در كارهاي سخت و دشوا دارد. تفاوت در سن بازنشستگي، پرهيز از به
هاي ميان زن و مرد، گذار ادعا كند تفاوت هايي روشن در اين زمينه است. اگر قانوندوران بارداري و شيردهي، مثال

هاي ديگر جسمي و رواني نيز دارند منحصر در اين چند ويژگي جسمي در زمينه كار نيست، بلكه اين دو جنس تفاوت
اي منطقي  گردد، ادعايي بعيد نكرده است، بلكه بايد از او خواست كه رابطهتفاوت در قوانين ميكه بر اساس منطق، سبب 

  ها و تفاوت در قوانين را ارايه دهد. ميان اين تفاوت
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هاي طبيعي ميان زن و مرد، ظالمانه يا بيهوده نيست. در ديدگاه ديني و اسالمي، خلقت جهان آفرينش، هدفمند تفاوت
ت. هيچ موجودي به گزاف و بيهوده خلق نشده و هيچ تفاوت و تبعيضي از سر ظلم و ستمگري به وجود و حكميانه اس

نيامده است. مجموعه هستي براي رسيدن به هدفي خاص ساخته و پرداخته شده است و هر جزيي در اين مجموعه 
. پس همه افراد اين مجموعه با كنداي است كه رسيدن اين مجموعه را به هدف خود آسان ميدار وظيفه عظيم، عهده
ها، يك در جايگاه خويش ناقص و معيوب نيست و تفاوت اند و هيچهايشان خردمندانه و حكميانه آفريده شدههمه تفاوت

  ناشي از تفاوت جايگاه هريك در نظام هدفمند آفرينش است. 
لم و ستم نام نهاد، بلكه در مقام مقايسه نيز توان ظ ها را نميهاي طبيعي و فطري انساندر اين ديدگاه، نه فقط تفاوت

عيب  توان موجودي را ناقص و معيوب تلقي كرد؛ چون هريك براي نقشي كه در هستي بر عهده گرفته، كامل و بينمي
يا » خطاي طبيعت«سخن از  - بيند اي حكيمانه نميكه در وراي طبيعت، اراده - گرايانه است، ولي در نگرش مادي

هاي غير الهي رواج دارد و حكايت از اعتراض به گونه تعابير در ميان فمينيست آيد. اينبه ميان مي »طبيعت وحشي«
  نحوه آفرينش دارد. 

بايد به اين نكته توجه داشت كه زن و مرد در انسانيت هيچ تفاوتي با هم ندارند. وجود اختالفات گوناگون جسمي و 
انسانيت مقدم بر جنس ديگر باشد. از سوي ديگر، يكي از اسرار وجود اين شود كه جنسي در رواني ميان آن دو سبب نمي

ها و ها به دليل برتريها، در نياز آنها به يكديگر نهفته است. انسانها ميان زن و مرد و بلكه تفاوت ميان انسانتفاوت
مندترند و برخي ديگر از نظر شوند؛ برخي از نظر جسمي توانهايي كه نسبت به يكديگر دارند، نيازمند هم مي نقصان

شود. زن و مرد نيز به دليل ها، سبب نياز آنها به يكديگر مي هوشي و عقلي يا از نظر عاطفي و احساسي. همين برتري
گيرد. اگر چنين ترين نهاد آن، خانواده به دليل همين نيازها شكل ميها به يكديگر نيازمندند. اجتماع و مهمهمين تفاوت
  ها نيازي به زندگي مشترك در خانه و اجتماع نداشتند.نبود، انسان

  
  هاي مختلف درباره فلسفه تعدد زوجاتديدگاه

پرسش از حكمت و فلسفه جواز چندهمسري براي مرد و غيرمجاز بودن آن براي زن و اشكال و شبهه درباره حكم آن 
. با اين وجود، موارد آن تا سده )2/504ق، ه.1385(صدوق،  رسدمي اي طوالني دارد و به عصر حضور معصومانسابقه

ها به اين حكم در مجامع عمومي و تخصصي  ها و اعتراضهاي اخير، سيلي از پرسشاخير بسيار اندك بوده است. در دهه
مشغولي بسياري از دانشمندان مسلمان معاصر شده و  رو، دفاع عقالني و كالمي از اين حكم، دل شكل گرفته است. ازاين

  هاي گوناگوني از سوي آنها ارايه شده است. پاسخ
گيري اين حركت اعتراضي در قرن اخير اين است كه در گذشته، اين حكم با فرهنگ مردمان آن اعصار علت شكل

گرفت، ولي پس از رويارويي جوامع مسلمان با رو، مورد مخالفت عموم مردم و دانشمندان قرار نمي سازگار بود. ازاين
ترين احكام شريعت اسالم شد و مورد زمين، اين حكم كه با فرهنگ مدرن سازگاري ندارد، يكي از جنجاليتمدن مغرب 

نقد و رد غربيان قرار گرفت؛ تا جايي كه برخي از مسلمانان نيز با تأثيرپذيري از فرهنگ غرب، به اين حكم اعتراض كرده 
  اند. يا در حقانيت آن به ترديد افتاده

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

٨ 
 

گيري متفاوت ان در برابر اين جنبش اعتراضي در پي دفاع از اسالم برآمدند. در اين ميان، دو موضعانديشمندان مسلم
اند، برخي شود؛ بيشتر آنان با بيان حكمت و فوايد اين حكم به دفاع از آن پرداختهدر ميان دانشمندان مسلمان ديده مي

اند دامان اسالم را از آن پاك كنند. از عصر صدور، كوشيدهنيز با انكار انتساب اين حكم به اسالم و يا اختصاص آن به 
اي خاص و راه حلي نسبت داده شده كه وي چندهمسري را حكمي مقطعي و مختص به دوره نصر حامد ابوزيدجمله به 

داند. به نظر او اسالم در مقابل چندهمسري نامحدود در ميان مردان عرب كه موجب تحقير زن براي مشكلي موقت مي
شد، محدوديتي ايجاد كرد تا مانع تضييع حقوق زنان شود، ولي اگر اين موضع اسالم تبديل به يك قانون ماندگار مي

تحرير ق. كتابي به نام  1318در سال قاسم امين مصري شود، بار ديگر تضييع حقوق آنان را در پي دارد. پيش از او 
و نيز در اين كتاب، حكم چندهمسري مردان را منسوخ دانست و نوشت كه سرآغاز حركت فيمينيسم اسالمي شد. ا المرأة

 توان از ديدگاه كساني چوناجراي آن را در اين عصر موجب تضييع حقوق زنان پنداشت. همچنين در اين باره مي
سند رسوره نساء به آيه سوم همان سوره، به اين نتيجه مي 129، دانشمند عرب ياد كرد كه با ضميمه آيه مصطفي رافعي

كه اسالم به علت ناتواني مرد بر رعايت عدالت ميان همسران، با حكم تعدد زوجات مخالف است. به باور اين گروه، نتيجه 
سوره نساء رعايت عدالت را شرط قرار داده و از سوي ديگر، فرموده است كه مردان توان  129در آيه  قرآن كريم اينكه

  تن چند همسر براي هيچ مردي جايز نخواهد بود.رعايت عدالت را ندارند، اين است كه داش
با بيان حكمت و فلسفه اين حكم و نيز پاسخ به اشكاالت مطرح  عالمه طباطبايي و سيد قطبدر مقابل، برخي مانند 

اند. بسياري از دانشمندان مسلمان در بيان حكمت تشريع اين حكم، نخست يادآور درباره آن به دفاع از اين حكم پرداخته
اند كه اسالم چندهمسري مرسوم در جامعه عرب و غير عرب آن زمان را محدود به چهار همسر و رعايت ن نكته شدهاي

رو، نقش اسالم در آن زمان، تأسيس حكم تعدد زوجات نبود، بلكه اين سنت رايج را كه حدي براي آن  عدالت نمود. ازاين
  . )3/257، 1374؛ مكارم شيرازي، 357و  19/307ا،ت؛ مطهري، بي1/579ه.ق، 1412(قطب، نبود، محدود كرد 

اند، فزوني جمعيت زنان ترين حكمتي كه بسياري از معاصران در توجيه عقالني چندهمسري در اسالم بيان كردهمهم
 محمد بن سنانرسد. مي بر مردان در جوامع مختلف است. سابقه بيان اين حكمت براي اين حكم به عصر معصومان

است، ذيل روايتي از آن حضرت، علت اين حكم را فزوني تعداد زنان نسبت به مردان بيان  امام رضاب كه از اصحا
. معاصران گاهي اين كثرت را معلول علل طبيعي مانند فزوني آمار متولدان دختر )2/504ه.ق، 1385(صدوق، كرده است 

ها و گاهي، به جسماني بيشتر زنان در مقابل بيماريتر بودن عمر زنان نسبت به مردان و مقاومت نسبت به پسر، طوالني
ها و نيز رويارويي بيشتر آنها با حوادث و باليايي كه  ها، مانند كشته شدن مردان در جنگعلت عوامل رفتاري انسان

تا، بي؛ مطهري، 6/157ه.ق، 1420؛ صدر،1/109ه.ق، 1424؛ محسني، 79ه.ق، 1411(حسني، اند موجب تلفات جاني است، دانسته

. برخي نيز ضمن تصريح بر اينكه حكمت عدد چهار بر انسان پوشيده است، )4/187ه.ق، 1417؛ طباطبايي، 325و 19/323
اند كه محدوديت شمار همسران يك مرد به عدد چهار به اين علت باشد كه احتمال فزوني زنان نسبت به احتمال داده

رو  ولي احتمال كمتر از آن به علت حوادثي مانند جنگ وجود دارد. ازاين مردان به بيش از چهار برابر، بسيار بعيد است،
  .)1/579ه.ق، 1412؛ قطب، 6/178ه.ق، 1420(صدر، عدد چهار مرز تعدد زوجات قرار داده شد 

داند و آن را به فزوني تعداد زنان آماده ازدواج نسبت به ترين عامل چندهمسري مياين علت را مهم شهيد مطهري
پردازد. از نظر او، هر كند. او براي اثبات ادعاي خود به بيان آمار مستند در اين زمينه ميآماده ازدواج تفسير مي مردان
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(مطهري، بيچند در برخي جوامع آمار مردان بيش از زنان است، تعداد زنان آماده ازدواج بيش از مردان آماده ازدواج است 

شود دواج نسبت به مردان به علت زودهنگام بودن بلوغ زنان است. همين موجب مي. فزوني زنان آماده از)325- 19/323تا، 
(طباطبايي، كه در محدوده سني مشخصي در دوران جواني، تعداد زنان آماده ازدواج، بيش از مردان آماده ازدواج باشد 

  .)3/257، 1374؛ مكارم شيرازي، 4/187ه.ق، 1417
يائسگي زنان است. قدرت توليد مثل در زنان، حدود سن پنجاه سالگي از بين علت دومي كه براي اين حكم ذكر شده، 

شود كه توان توليد مثل ها پس از آن توان توليد مثل دارند و منع از چندهمسري موجب ميرود، ولي مردان تا سالمي
، 1374؛ مكارم شيرازي، 4/187ه.ق،1417؛ طباطبايي، 1/580ه.ق، 1412(قطب، هاي متمادي بدون فايده بماند. مردان در سال

   ).19/322تا، ؛ مطهري، بي3/257
اي  گونه تر از زن است؛ بهفزوني قدرت غريزي مرد، علت سومي است كه بيان شده است. مرد از نظر غريزه جنسي قوي

ادت ماهانه يا سازد، به ويژه كه در حالت بارداري و ع كند و نياز او را برآورده نمي كه گاه، يك زن او را كفايت نمي
رو، تعدد زوجات براي رعايت نيازهاي  آيد. ازاينهايي براي روابط جنسي زناشويي پديد مي مسافرت و بيماري، محدوديت

  . )4/188ه.ق، 1417؛ طباطبايي، 6/158ه.ق، 1420(صدر،مردان الزم است 
برآورده كند و اگر هم موارد بسيار تواند نيازهاي جنسي او را اي است كه يك مرد ميغريزه جنسي در زن به گونه

پذير نيست. افزون بر اين،  نادري از زنان برخالف اين باشند، به علت نادر بودن، وضع قانون چندهمسري براي زنان، توجيه
شود كه زندگي زناشويي براي مردان در فرض تعدد ازواج براي زن، وجود غريزه طبيعي غيرت در مردان موجب مي

(صدر، گردد و در نهايت به ضرر زن خواهد بود دشوار باشد و همين، موجب انزجار مرد از همسرش مي جانكاه و بسيار

. در روايتي آمده است كه غيرت فقط در مردان است. به همين دليل بيش از يك شوهر بر زن حرام )6/161ه.ق، 1420
ت كه زن را به غيرت مبتال كند و به شوهر او اجازه تر از اين استواند چهار زن بگيرد و خداوند بزرگواراست، ولي مرد مي

. البته رواياتي وجود دارد كه گوياي فزوني قدرت غريزي در زنان به )5/505ه.ق، 1407(كليني، دهد كه سه زن ديگر بگيرد 
ساس همين روايات، اند كه بر ا. برخي در پاسخ به اين روايات گفته)3/17ه.ق، 1384(حرعاملي، باشد مقدار ده برابر مردان مي

؛ طباطبايي، 6/160ه.ق، 1420(صدر،  شوداش ميتر زن بر غريزهحيا در زن، ده برابر مرد است و اين ويژگي موجب تسلط آسان

ممكن است در توضيح اين روايات بتوان گفت كه اين روايات براي مقايسه لذت بردن زنان و مردان در  ).4/188ه.ق، 1417
پذيري بيشتر غريزه جنسي در مردان كه در صورت عدم مهار، ست و منافاتي با قدرت تحريكهنگام اوج لذت جنسي ا

  شود، نيست. موجب مشكالت گوناگون فردي و اجتماعي مي
اصرار زيادى دارد  منتسكيواند علل تشريع حكم تعدد زوجات در اسالم را بيان كنند. برخي از مستشرقان نيز كوشيده

زمين، مقتضى رسم ر اين حكم دخالت دهد. به عقيده او، آب و هواى گرمسيري مشرقكه علل جغرافيايى را د
شود و از اين  شود و هم زودتر پري مى زمني, زن هم زودتر بالغ مىدر آب و هواى مرشق«گويد: چندهمسري بوده است. او مي

ي اين توجيه صحيح نيست؛ زيرا اين حكم در . به گفته مطهر)1/520، 1370(» كند جهت, مرد به زن دوم و سوم احتياج پيدا مى
زمين منحصر به مناطق گرمسير نبوده است. در ايران با اينكه آب و هوايي معتدل دارد، پيش از اسالم نيز تعدد مشرق

  .)19/317تا، (مطهري، بيزوجات معمول بوده است. 
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  ديدگاه برتر
پذيري بيشتر اين اسالم، قدرت غريزه جنسي در مردان و تحريكترين عامل تشريع چنين حكمي در  رسد مهم به نظر مي

توان يافت كه گوياي اين واقعيت است كه زن و مرد از نظر نياز  باشد. شواهد و قراين متعددي را مي غريزه در آنان مي
رو  باشد. ازاين ميهاي قانون ازدواج  ترين علت اند. آرام كردن غريزه جنسي، از مهم جنسي شبيه به يكديگر آفريده نشده

  تفاوت طبيعي و فطري زن و مرد در اين غريزه، سبب تغيير و تفاوت قانون ازدواج نسبت به آن دو شده است.
باشد، توجيه  ها مي اتكاي قانون دايمي چندهمسري مردان بر امري فطري و طبيعي كه مقرون با آفرينش انسان

. بسياري از پزشكان در آثار مربوط به مسايل جنسي و زناشويي، بر مناسب و منطقي براي تشريع و دوام اين قانون است
تر از زن است و زنان به طور معمول از پذيرتر و قوياي بيدارتر، تحريك اين نكته تأكيد دارند كه جنس مرد داراي غريزه

ندي جنسي م كشش غريزي كمتري برخوردارند. هرچند ممكن است لذت جنسي در هر دو جنس در هنگام اوج بهره
پذيرتر، مساوي باشد و يا زنان از لذت بيشتري نيز برخوردار شوند، ولي ترديدي نيست كه غريزه جنسي مرد تحريك

اند و از قدرت جنسي در حد متوسط تر اينكه شمار زيادي از زنان دچار سردمزاجيتر است. افزون تر و پركشش حساس
   ).256، 1371(استون،  باشند نيز برخوردار نمي

ترين قرينه و شاهد بر اين ادعا، نگاهي  به جز مطالعات و تحقيقات آماري و آزمايشگاهي پزشكان در اين زمينه، مهم
شناختي به روابط جنسي ميان زن و مرد در جوامع گوناگون بشري است. در طول تاريخ بشري و تقريباً در همه جامعه

هاي گوناگون، ازدواج را  ها و آيين خوريم؛ آدميان با فرهنگا برميه جوامع انساني به سنت و روشي متداول ميان انسان
اي مبتني بر آيين و  دانند. البته نحوه ازدواج در هر جامعهيگانه راه مشروعيت دادن به روابط جنسي ميان زن و مرد مي

است، در همه جوامع رسوم آن جامعه است، ولي اصل ازدواج كه همان روابط جنسي مشروع و قانوني ميان زن و مرد 
شود كه ممكن است قبح و زشتي  اي، نامشروع تلقي مي وجود دارد و روابط جنسي خارج از اين چارچوب در هر جامعه

  اين روابط نيز در جوامع، متفاوت باشد.
طه همسري تنها قانون رابامروزه در بسياري از جوامع بشري غير مسلمان و برخي از جوامع كوچك، نظام و قانون تك

مند كردن روابط جنسي زن و مرد وضع  مشروع جنسي ميان زن و مرد تعريف شده است. اين قانون براي مهار و ضابطه
شده است، ولي در كنار اين قانون، شيوع و گستردگي روابط جنسي نامشروع و خارج از چارچوب قانوني به وفور به چشم 

گير شده كه قانون ازدواج روزي و به ويژه در جوامع غربي چنان همهخورد. ارتباط جنسي خارج از ازدواج در جوامع ام مي
مند كردن روابط جنسي ميان زن و مرد وضع شده بود، به تدريج در اين جوامع تبديل به قانوني را كه براي ضابطه

  خورده و ناكارآمد كرده است. صوري، شكست
  گويد: شناس بزرگ فرانسوي مي شرق گوستاو لوبون

كند، با  كدام ايجاب چنين رسمي (تعدد زوجات) نميبا وجود اينكه آب و هوا و وضع طبيعت، هيچدر غرب هم 
كنم كه بشود انكار كرد كه  بينيم، والّا گمان نمي هاي قانون مياين حال همسر چيزي است كه ما آن را فقط در كتاب

انم كه تعدد زوجات مشروع و محدود د در معاشرت واقعي ما اثري از اين رسم نيست. راستي من متحيرم و نمي
تر  گويم كه اولي از هر حيث بهتر و شايسته شرق، از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چيز كم دارد؟ بلكه من مي

  )509تا، (لوبون، بياست. 
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ازهاي ها و ني توان تمامي خواسته همسري ميتواند ادعا كند كه با نظام تك كند و نه مي كس نه ادعا ميامروزه هيچ
جنسي ميان زن و مرد را سامان داد و همه را تحت همين قانون جاي داد. ازدواج كه در جوامع غربي امري ساده و بدون 

باشد، نتوانسته روابط جنسي ميان  شود و راهي سهل و آسان براي زن و مرد مي هاي جوامع شرقي اجرا مي ها و آيين رسم
همسري در دنيا براي مهار غريزه توان ادعا كرد كه قانون ازدواج تك قاطعيت ميرو، با زن و مرد را منضبط كند. ازاين

  ها شكست خورده و كارايي خود را از دست داده است. جنسي انسان
شكنان قرار گيرند، قانوني  قانون و مقرراتي كه اجراي آن سبب شود جمعيت فراواني از مردم در زمره متخلفان و قانون

توان بيشتر مردم و يا نيمي از جمعيت جامعه  و مقتضيات و شرايط جامعه نيست؛ به عبارت ديگر نمي هامتناسب با انسان
و يا گروه قابل توجهي از آنان را مجرم دانست و مجازات كرد. در اين صورت بايد در اصل قانون، تجديد نظر كرد و يا اگر 

يد اجراي آن را موكول به فراهم شدن شرايط و فرهنگ اصل حقانيت قانون جاي ترديد ندارد (همچون قوانين الهي) با
  متناسب با آن كرد.

تحليل و مطالعه بر روي چگونگي روابط جنسي نامشروع ميان زنان و مردان در جوامع گوناگون در تاريخ بشر، ما را به 
زنان مورد تقاضا؛ مردان در اند و سازد. در بازار غير قانوني روابط جنسي، مردان بيشتر متقاضي حقيقتي مهم رهنمون مي

گيرند. كنند و زنان هرزه در قبال برآوردن خواسته مردان هرزه، دستمزد مي قبال درخواست غريزي خود پول پرداخت مي
اي به ديرينگي تاريخ بشري دارد و در دوران جاهليت قبل از اسالم نيز در جامعه حجاز و  اين رويه ناپسند كه سابقه

بوده است، گوياي حقيقتي غير قابل انكار و مسلّم است و آن، نياز مردان به فرونشاندن و آرام كردن  گيرجوامع ديگر همه
  غريزه خود و نياز زنان هرزه، به درآمد مالي است. 

يابند تا از فشار جامعه و يا  هرزگي در مردان، برخاسته از امري طبيعي و نيازي فطري است و افرادي كه فرصتي مي
كه تعداد زنان پايبند به نظام تكيابند. درحالي اخالقي خود رها شوند، به سوي روابط نامشروع سوق ميفشار وجدان 

همسري (به ويژه در جوامع منضبط و اخالقي) بسيار بيش از مردان است. دليل اين پايبندي، رجحان اخالقي زنان نسبت 
س در غريزه جنسي و كشش بيشتر اين غريزه در مردان به مردان نيست، بلكه به دليل تفاوت طبيعي و فطري اين دو جن

  است.
كند كه اين دو جنس در مسايل جنسي از شرايط يكسان اين واقعيت تلخ و غير قابل انكار اين حقيقت را آشكار مي

رده شود. برخوردار نيستند تا قانوني يكسان براي آنان وضع شود، نياز آنان به يك اندازه نيست تا مانند هم نيازشان برآو
نظمي و  پيش از اين گفتيم كه وضع قانون يكسان براي دو موجود متفاوت، جز بر هم ريختن توازن و تعادل جامعه و بي

  اي ندارد. قانوني ثمره بي
دانان جوامع گوناگون، مسلّم و غير قابل انكار همسري در جهان امروز، چنان نزد خردمندان و حقوقشكست نظام تك
اند و  آمدهه بسياري از آنان به دنبال راهكاري قانوني براي مشروعيت دادن به مراكز فساد و فحشا برتلقي شده است ك

دهند و  گيرند، مجوز تأسيس بر اساس قوانين مي اند؛ از آنان ماليات مي دست به تدوين نظامي حقوقي براي اين مراكز زده
اي جز  اند، چاره ساد و فحشا را به رسميت قانوني نشناختهكنند. جوامع ديگر هم اگر اين ف يا مجوز آنان را لغو مي

بينند و در جوامعي همچون جامعه ما كه نه اجازه رسمي  پوشي از آن و ناديده گرفتن اين تخلف قانوني نمي چشم
ي شود و از سوي ديگر، نظام چندهمسر پوشي مي شود و نه از وجود غير قانوني آنها چشم تأسيس چنين مراكزي داده مي
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و ازدواج موقت، بستر مناسب فرهنگي خويش را در جامعه باز نكرده است، گرفتار چالش و مشكل ديگري است و آن، 
باشد. يكي از علل مهم اين تناقضات در جوامع  هاي گوناگون براي بانوان مي انتشار فساد در سطح جامعه و مزاحمت

انگاشته شده و در نتيجه براي دو موجود متفاوت، قانوني  هاي طبيعي بين مرد و زن ناديده بشري اين است كه تفاوت
يكسان وضع شده است. در اين صورت طبيعي خواهد بود كه نظم جامعه توسط جنسيتي كه به طور طبيعي و غريزي 

اي جز اين نيست كه در تشريع قانون ازدواج كه براي انضباط روابط جنسي خواه است، بر هم زده شود. پس چارهزياده
خواه و از قدرت ع شده است، تفاوت غريزه جنسي زن و مرد لحاظ شود و براي جنسيتي كه به طور طبيعي زيادهوض

  اش فراهم گردد.غريزي بيشتري برخوردار است، امكانات بيشتري نيز براي مهار غريزه
اين موضوع را فقط از  نكته ديگري كه نبايد در تشريع قانون چندهمسري مورد غفلت قرار بگيرد، اين است كه نبايد

وفايي به او دانست، بلكه اين مسئله زواياي  دريچه چشم همسر اول مورد بررسي و ارزيابي قررا داد و آن را ظلم و بي
كم دو بعد ديگر نيز دارد؛ زاويه ديد مرد و زاويه ديد همسر دوم. هاي اجتماعي آن، دستديگري نيز دارد كه به جز جنبه

اي كه كشش غريزي، او را به گناه و يا روابط  شود، به گونه، نيازهاي جنسي مرد برآورده نميگاهي به صورت طبيعي
دهد. زن دوم نيز نيازمند كشاند و يا وي را در فشاري سخت و غير قابل تحمل جنسي و رواني قرار مينامشروع مي

بعدي به مجرد ازدواج كند. پس نگاه تك تواند با مردي همسري دايمي است كه معموالً به دليل شرايطي كه دارد، نمي
  كم داراي سه زاويه است، نگرشي سطحي است و از جامعيت الزم برخوردار نيست.اي كه دست مسئله

  ابعاد اخالقي چندهمسري مردان
 خورده و ناكارآمد است و اينك اين نكتههمسري از نظر حقوقي، قانوني شكستروشن شد كه قانون انحصار ازدواج به تك

همسري به همسري، بهترين شكل ازدواج است و خانواده برخاسته از نظام تكافزاييم كه ازدواج تك بسيار مهم را مي
  باشد. تر مي خانواده مطلوب، نزديك

كه با جداسازي ابعاد اخالقي حكم چندهمسري ممكن است به نظر آيد كه ميان اين دو ادعا تناقص وجود دارد، درحالي
خورده است؛ يعني همسري از نظر قانوني و حقوقي، شكستشود. نظام تك آن، اين تناقض برطرف مي از ابعاد حقوقي

همسري گنجاند؛ زيرا بسياري از مردان به دليل توان همه موارد ارتباط جنسي قانونمند را در قانون ازدواج تكنمي
همسري اشند، ولي از نظر اخالقي، خانواده تكهمسري پايبند بتوانند به نظام تك هاي فطري و طبيعي خود، نمي ويژگي

  تر است. نسبت به خانواده داراي همسران متعدد مطلوب
باشند. قوانين حقوقي و فقهي بايد قوانيني فقه و حقوق متكّفل وضع قوانين كالن و كلي براي عموم افراد جامعه مي

آنها در نظر گرفته باشد، ولي اخالق، هرچند داراي  باشند كه براي عموم مردم قابل تحمل بوده، مصلحت عموم آنان در
هاي متفاوت افراد و جوامع، در تزاحم باشد، اين قوانين پايدار در شرايط و ويژگيقواعد و اصول ثابت و غير قابل تغيير مي

يابد.  رجحان ميدهند، آنگاه قانون اخالقي ديگري  هاي خويش را از دست مي گيرند و گاهي اولويتبا يكديگر قرار مي
هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي افراد در نظر گرفت. زندگي  توان اخالق را بدون در نظر گرفتن ويژگي رو نميازاين

  مطلوب، اگرچه مخالف قوانين حقوقي و فقهي نيست، اخالق نيز در آن ناديده گرفته نشده است.
همسري از و گرفتار فحشا نشود، زندگي بر اساس نظام تكاز نظر اخالقي، اگر مرد بتواند غريزه خود را مهار كند 

آميز و بلكه عاشقانه ميان  شرايط بسيار بهتري براي رشد و تعالي افراد خانواده برخوردار است. وجود روابط محبت
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انواده همسران، روابط سالم ميان فرزندان با يكديگر، رابطه دوستانه فرزندان با پدر و مادر و مسايل مهم ديگر، در خ
رو، مردان بايد قانون چندهمسري را به ويژه در جامعه و فرهنگ تري خواهد يافت. ازاين همسري بستري مناسب تك

امروز، قانون هنگام ضرورت تلقي كنند و مصلحان و انديشمندان مسلمان نيز در كنار دفاع حقوقي و قانوني از آن، براي 
هاي مناسب آن، به ترويج و توسعه نابجاي آن نپردازند و ابعاد غير اخالقي آن و فراهم ساختن بسترپرهيز از فساد و فحشا 

  را به جامعه گوشزد كنند. 
ابعاد اخالقي چندهمسري مردان از نظر برخي فقيهان دور نمانده و عمل به آن را در شرايط نامناسب، غير اخالقي 

ا اعتراف به مشروعيت اين حكم از نظر فقهي در عصر حاضر، . يكي از دانشمندان معاصر ب)107ه.ق، 1427(خويي، اند دانسته
داند. به عمل به آن را در زمان حاضر از نظر اخالقي، مخالف تقوا و موجب ظلم، كينه، دشمني و اختالف در خانواده مي

. برخي نيز )8/265، 1360(مصطفوي، كند زوجات در فرض وجود شرايط و مقتضيات مينظر ايشان آيه، داللت بر جواز تعدد 
اند و بدين وسيله هاي گذشته پذيرفتهبه اجمال، دشواري رعايت عدالت ميان همسران در عصر حاضر را نسبت به دوره

  . )259/ 3، 1374(مكارم شيرازي،  اند ابعاد اخالقي اين حكم را با توجه به تغيير شرايط از نظر دور ندارندكوشيده
شود كه دليلي نداريم تا شرط رعايت عدالت در چندهمسري را كه در روشن مي سوره نساء 129با دقت در مفاد آيه 

(تقسيم مساوي » قَسم«مربوط به  - چنانكه در فقه آمده است - آيه آمده است، منحصر به روابط حقوقي كنيم و آن را 
د، موجب ظلم به همسر شود. پس اگر ازدواج مجدها ميان زنان) يا نفقه نماييم، بلكه شامل مسايل اخالقي هم ميشب

جايز نيست. به نظر مي قرآنبه فرموده  - ها و نفقه در آن رعايت گرددهر چند تقسيم مساوي شب - اول يا خانواده شود 
  رسد در زمان حاضر و با توجه به فرهنگ مردم، ازدواج مجدد در بيشتر موارد موجب ظلم و آزار نسبت به ديگران شود. 

اند و بدين وسيله جايگاه اين هاي صرفاً فقهي به اين قانون نگريستههي خارج از چارچوببرخي دانشمندان با ديدگا
كنند. به نظر آنها از ديدگاه اسالم، چندهمسري تأمينقانون را در نظام اجتماعي و خانوادگي از ديدگاه اسالم ترسيم مي

ار قانوني براي حل برخي مشكالت اجتماعي و كننده وضعيت مطلوب و آرماني در نظام خانواده نيست، ولي يگانه راهك
همسرى بهتر است، ترديدى نيست. او . به عقيده شهيد مطهري در اين كه تك)1/582ه.ق، 1412(قطب،  باشدخانوادگي مي

  گويد:مي
همسرى يعنى اختصاص خانوادگى؛ يعنى اينكه جسم و روح هر يك از زوجين از آنِ يكديگر باشد. بديهى تك

  شود. تر پيدا مىروح زندگى زناشويى كه وحدت و يگانگى است، در زوجيت اختصاصى بهتر و كاملاست كه 
دانند موافق نيست همسري ميبينند و آن را مخالف تكاو با ديدگاه كساني كه طبيعت مرد را در چندهمسري مي

  . )19/340تا، (مطهري، بي
زوجات براي موارد خاص و گروه طلوب است و قانون تعدد همسري مپس از نظر اسالم در شرايط طبيعي، نظام تك

. تساوي نسبي تعداد زنان و )6/159ه.ق، 1420(صدر، اندكي تشريع شده است و خالف اصل اولي در نظام خانواده است 
انهمسري رجحان داشت و طبيعت انسكند؛ زيرا اگر چندهمسري بر تكمردان در نظام تكوين نيز اين نكته را تأييد مي

مندي همه مردان از اين امر بود تا امكان بهرهها با آن سازگار بود، در نظام خلقت نيز تعداد زنان بايد دو برابر مردان مي
  شد. مطلوب و موافق طبيعت آنها فراهم مي
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  گيرينتيجه
  اند از:برخي از نتايج علمي اين پژوهش عبارت

  اقوام و ملل مختلف دارد.. چندهمسري مردان، سابقه ديريني در ميان 1
  . اسالم چندهمسري مرسوم در جامعه جاهليت را محدود به چهار همسر و مشروط به رعايت عدالت كرد.2
  به روشني داللت بر مشروعيت تعدد زوجات دارند. و سنت معصومان قرآن كريم. 3
  نظر دارند.. همه فقيهان شيعه و اهل سنت بر مشروعيت چندهمسري تا چهار همسر اتفاق 4
  . حكم نفسي تعدد زوجات، اباحه است.5
  . تعدد زوجات ممكن است به اقتضاي شرايط و عوامل عارضي، واجب، حرام، مستحب و مكروه گردد.6
. روش دفاع عقالني هر قانون چنين است كه نشان داده شود آن قانون بيشترين تناسب را با واقعيات عيني مربوط به 7

  دف مطلوب دارد.خود براي رسيدن به ه
پذيري بيشتر اين  ترين عامل تشريع حكم چندهمسري در اسالم، قدرت غريزه جنسي در مردان و تحريك . مهم8

  باشد. غريزه در آنان مي
  همسري بهترين شكل ازدواج است.. از نظر اخالقي، خانواده و ازدواج مبتني بر تك9

حقوقي كه ريشه در طبيعت انسان دارد. پس بايد فقط در  هاي. تعدد زوجات، قانوني است برخاسته از ضرورت10
  صورت ضرورت به آن اقدام شود.
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کارگاه هاى
آموزشى 

سرویس
ترجمه تخصصى 

STRS

سرویس هاى
ویژه

 بالگ
مرکز اطالعات علمى

فیلم هاى
آموزشى 

عضویت
درخبرنامه 

لینک هاى مفید
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