
1 
 

 

 

 فلسفه حکم تعدد زوجات
 

 

 

 مسعود امامی

 

 

 

 چکیده

این نوشتار با بیان فلسفه حکم تعدد زوجات در اسالم در صدد دفاع عقالنی از این حکم در مقابل پرسشها 

و اعتراضات موجود در عصر حاضر است. نویسنده بعد از تبیین روش درست دفاع از قوانین و مقررات حقوقی 

عامل تشریع این حکم را تفاوت و فقهی، سه دیدگاه در فلسفه این حکم بیان می کند و در نهایت مهم ترین 

می داند که موجب شده است بیشتر آن در مردان قدرت و غریزه جنسی میان زن و مرد و تحریک پذیری 

نظام حقوقی مبتنی بر تک همسری که در بیشتر جوامع امروز رایج است نتواند روابط جنسی میان زنان و 

وابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج گردد. او در نهایت مردان را تحت انضباط قانونی در آورد و مانع رواج ر

حکم مشروعیت ازدواج تک همسری از نظر اخالقی و در شرایط عادی مطلوب تر است و نتیجه می گیرد که 

می ها تنتعدد زوجات بر اساس ضرورتهای اجتناب ناپذیر برخاسته از غریزه جنسی مردان شکل گرفته است و 

  .شود اقدامآن به ورت و شرایط مناسب بایست در محدوه وجود ضر

 غریزه جنسی، علل الشرایع، فلسفه احکام.خانواده، ازدواج، تعدد زوجات، چندهمسری،  کلیدواژگان:

 

 مقدمه

های اسالم شده است. دانش حقوق ترین نقطه برخورد دانش انسان غربی با آموزهامروزه حوزه مباحث حقوقی مهم

د ماننتواند ها و دستاوردهای خود، به جهت برخوردار بودن از متدلوژی علمی متفاوت، نمیعرفی در بسیاری از زمینه

ها در این علم مانند ها و نظریههای روشن و قطعی برساند، به همین جهت تنوع برداشتبشر را به افقعلوم طبیعی 

أثیر عوامل گوناگون که بسیاری از های علوم انسانی کامال مشهود است. در عین حال انسان غربی تحت تدیگر شاخه

ها کوشد درك خود از حقوق انسانگیرند، میآنها در چارچوب مباحث علمی و در زمره دالیل قابل استناد جای نمی

در  بیانغرروی یشپترین موانع ها القا کند. یکی از مهمها و فرهنگرا به عنوان دستاوردی غیرقابل انکار به سایر ملت

رین تتردید برخی از قوانین اسالم در مورد زن، یکی از شاخصسازی، اسالم است. بیخش از فرایند جهانیمقابل این ب

ن آشنا بر ایغربدانشمندان مسلمان است که برخی از  علتنقاط تعارض حقوق غرب با فقه اسالمی است. به همین 
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 «شودن در فرهنگ و تمدن اسالمی مربوط میامروزه داوری بسیاری از مردم درباره اسالم به نقش زنا»باورند که 

س در دوران معاصر، حقوق زن در اسالم نه تنها از دایره بحثی فقط پ .(843، ص6838؛ نصر، 44؛ ص6831)نصر، 

فقهی تبدیل شده، بلکه به محور منازعات اندیشه مدرن با اسالم و کانون گفتمان اسالم و  -فقهی به بحثی کالمی

ان ندیشمندبرای اغرب بدل شده است. از این رو، سخن گفتن درباره نگاه اسالم به زن و دفاع عقالنی از قوانین آن 

  ، ضرورتی مضاعف یافته است.مسلمان

یکی از این قوانین، حکم شرعی تعدد زوجات است که به نظر قریب به اتفاق فقیهان و اسالم شناسان در مذاهب 

مختلف اسالمی جایز می باشد. تعدد زوجات به معنای چند تن بودن همسران یک مرد در یک زمان است. در مقابل 

این دو حکم متفاوت  برای یک زن و در یک زمان به هیچ وجه جایز نیست. ازواجشناسان، تعدد به نظر همه اسالم 

و پرسشهای فراوان در عصر حاضر  ز احکام شرعی است که مورد اعتراضهابرای مرد و زن، یکی از موارد جنجال برانگی

ز آن و بیان دیدگاههای مختلف . نوشتار حاضر در صدد تبیین فلسفه و حکمت این حکم و دفاع عقالنی اشده است

اجمالی جایگاه این حکم در میان اقوام و ملل مختلف، قرآن کریم، در این زمینه است. در این راستا نخست به بیان 

سنت معصومان )ع( و علم فقه می پردازیم. سپس دیدگاههای گوناگون اسالم شناسان را در بیان فلسفه و حکمت 

اسخهای و پ ی مربوط به این حکمدفاع خواهیم کرد. در پایان برخی پرسشها برتردیدگاه  این حکم بیان کرده، آنگاه از

 آنها خواهیم پرداخت.اجمالی بررسی کرده و به ذکر را ارائه شده در این باره 

 

 تعدد زوجات در میان اقوام و ملل

 اجتماعات در. است گوناگون ادیان و جوامع قوانین و مختلف  اقوام تاریخ در بلندی پیشینه دارای زوجات تعدد

 در(. 01ص ،6ج ،6831 دورانت، ویل) داشت رواج نیز متمدن های ملت میان و شد می شمرده مناسبی امر اولیه

 و تمسیحی در که حالی در است؛ شده شمرده جایز نیز بوداگرایی و هندوگرایی یهودیت، زرتشت، های آیین قوانین

 اظهار زمینه این در مسیحیان مقدس کتاب انجیل در اما شده، شمرده مجاز چندزنی تورات در. است ممنوع بهاییت

 حمسی دین اصل در پس است کرده تأیید را تورات مقررات مسیح حضرت چون و است، نشده مخالفی یا موافق نظر

 ؛410 ،488ص ،6ج ،6831 دورانت، ویل) است کرده ممنوع را زوجات تعدد کلیسا اما باشد، می جایز زوجات تعدد

 (.826ص ،61ج ،مطهری ؛11ص ،2ج ،6831 منتسکیو،

 دربار در آن رواج از خبر استرابون و یونانی هرودت. است داشته شیوع زوجات تعدد نیز اسالم از قبل ایران در

 تعدد که کند می نقل رومی مورخ آگاتیاس از نیز منتسکیو(. 6048 ،6080ص ،1ج مشیرالدوله،) اند داده هخامنشی

 تعدد نیز اسالم از قبل اعراب میان در(. 028ص ،6ج ،6831 منتسکیو،) داشت رواج ساسانی درباریان میان در زوجات

 ار جاهلی عرب شیوه اسالم که اند کرده ذکر مسلمان مفسران نخستین از ضحاك و بصری حسن. بود رایج زوجات

 خواستند می که زنان از تعداد هر با و شناختند نمی مرزی زوجات تعدد در اعراب زیرا کرد، نسخ زوجات تعدد در

 .(62ص ،0ج ،ق6410 قرطبی،) کرد محدود همسر چهار به را زوجات تعدد اسالم اما کردند، می ازدواج

 

 دیگر کشورهای و ایران حقوق در تعدد زوجات

 مواد زا بلکه نشده، مطرح مستقیم طور به مسئله این اما است، شده پذیرفته زوجات تعدد ایران مدنی قانون در

 نیز 6141 ماده در. است شده شمرده ممنوع زمان هم خواهر دو با ازدواج 6143 ماده در. شود می فهمیده مختلف
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 که است آمده نیز 142 ماده در. است شده شمرده جایز زن اجازه با فقط زن خواهر دختر یا و زن برادر دختر ازدواج

 بودن قانونی. میشود تقسیم بالسویه آنان همه بین دارد زوجه به تعلق که ترکه ثمن یا ربع زوجات تعدد صورت در

 چین، جمله از جهان کشورهای از بسیاری قوانین در چندزنی. شود می فهمیده راحتی به مواد این از زوجات تعدد

 همسریتک صورت به فقط زناشویی زندگی اروپایی، جوامع از بسیاری در. است ممنوع ترکیه آمریکا، انگلستان، روسیه،

 یشترب قوانین در زوجات تعدد. کنند ازدواج نفر یک از بیش با زمان یک در توانندنمی قانونی طوربه زن یا مرد و است

 یبیشتر رواج از فارس خلیج اطراف کشورهای در. نیست یکسان مردم میان آن رواج اما است، جایز اسالمی کشورهای

 . دارد کمتری رواج آفریقا شمال کشورهای در که حالی در است برخوردار

 

 تعدد زوجات در قرآن و سنت

 منع نداشت وجود آن برای حدی و بود رایج اعراب غیر و اعراب میان آن از پیش که زوجات تعدد سنت از اسالم

 سه آیه در. است گفته سخن زوجات تعدد از متعدد آیات در کریم قرآن. نمود همسر چهار به محدود را آن اما نکرد،

 : است آمده آیه این در. است شده یاد همسر چهار تا زوجات تعدد حکم بودن روا از صراحت به است نساء سوره

 وَ مَثْنى النِّساءِ مِنَ لَکُمْ طابَ ما فَانْکِحُوا الْیَتامى فِی تُقْسِطُوا أاَلَّ خِفْتُمْ إِنْ وَ»

 لُوا؛تَعُو أاَلَّ أَدْنى ذلِکَ  أَیْمانُکُمْ مَلَکَتْ ما أَوْ  فَواحِدَةً تَعْدِلُوا أاَلَّ خِفْتُمْ  فَإِنْ رُباعَ  وَ ثُالثَ

 را شما که[ دیگر] زنان از چه هر بیمناکید، یتیمان میان عدالت اجراى در اگر و

 هب که دارید بیم اگر پس. گیرید زنى به چهار، چهار سه، سه دو، دو افتاد، پسند

 تفاءاک] ایدشده مالک[ کنیزان از] آنچه به یا[ آزاد زنِ] یک به نکنید، رفتار عدالت

 .«نگرایید ستم به تا است نزدیکتر[ خوددارى] این[. کنید

 التعد رعایت و یتیمان اموال از پاسداری به فرمان قبل آیه در. است یتیمان باره در قبل آیه نیز و آیه این آغاز 

 ستر نتیجه را همسر چهار تا دیگر زنان با ازدواج به توصیه آیه این در خداوند سپس. است شده شان اموال حفظ در

  .است داده قرار یتیمان میان عدالت اجرای عدم از

 میان عدالت شرط رعایت در سخن و شده انگاشته فرض پیش زوجات تعدد مشروعیت سوره همین 621 آیه در

 حد در که خواهد می او از ولی دانسته، مرد استطاعت فوق را عدالت کامل رعایت آیه این در قرآن است. همسران

. است شده تحریم ازدواج در خواهر دو میان جمع سوره، همین 28 آیه در همچنین. بکوشد عدالت اجرای در توان

 ازدواج حرمت به حکم آن، مشروعیت عدم فرض در زیرا دارد، زوجات تعدد مشروعیت بر التزامی داللت نیز آیه این

 .بود خواهد لغو زمان یک در خواهر دو با

 عبارات(. 01 و 08 ـ 01 ،84 ـ 23/ احزاب) است گفته سخن( ص) پیامبر زنان از احزاب سوره در متعددی آیات

 در( ص) پیامبر زوجات تعدد بر داللت «النَّبِیِّ بُیُوتَ» و «النَّبِیِّ نِساءَ یا» ،«لِأَزْواجِکَ قُلْ» مانند آیات این در گوناگونی

 در .کند می( ص) پیامبر برای زوجات تعدد مشروعیت بر داللت حداقل نیز آیات این پس. دارد آیات این نزول زمان

/ یوسف) «آورید من نزد به را خود پدری برادر: »گوید می برادرانش به خطاب او نیز، قرآن در یوسف حضرت داستان

 زمان یک در آنان که کند نمی روشن چند هر کند؛ می یعقوب حضرت همسران تعدد بر داللت نیز آیه این(. 01

 .مختلف های زمان در یا اند بوده او همسر



4 
 

 عاملی،) دارد زن چهار حد تا زوجات تعدد مشروعیت بر داللت سنت اهل و شیعه منابع در نیز فراوان روایات

 اکرم پیامبر عملی سیره ،این بر عالوه(. 641ص ،3ج بیهقی، ؛420ص ،64ج ،ق6413 نوری، ؛063ص ،21ج ق،6411

 مجلسی،) است اسالم در آن مشروعیت بر روشن گواهی متعدد همسران با ازدواج در( ع) معصوم امامان از برخی و

 ،43ج ؛246ص ،43ج ؛810 ،600ص ،41ج ؛821ص ،40ج ؛618ص ،44ج ؛34ص ،42ج ؛631ص ،22جق، 6461

 .(261ص ،41ج ؛238ص

 

 تعدد زوجات در فقه

 ؛240ص ،4ج ق،6413 طوسی،) دانندمی مستحب را ازدواج اصل عامه، فقیهان اتفاق به قریب و امامیه فقهای همه

 وجوب به فتوا ظاهریه مذهب پیشوای حزم بن داود فقط ،(884ص ،3ج قدامه،ابن  ؛2ص ،2ج ق،6460 رشد،ابن 

 ااقتض ضرورت اگربه نظر سایر فقهاء  که نیست تردیدی البته(. 441ص ،1ج حزم،ابن) است داده زن و مرد بر ازدواج

 . بود خواهد واجب ازدواج کند،

 چهار با تواندمی حداکثر آزاد مرد که کرده اند اجماع نساء سوره سوم آیه استناد بهاسالمی  مذاهب همه فقهای

 ،81ج ق،6414 نجفی، ؛163ص ،28ج ق،6410 بحرانی، ؛218ص ،4ج ق،6413 طوسی،) کند دائم ازدواج آزاد زن

 جایز را زن نه با دائم ازدواج او که شده نقل است زیدیه پیشوایان از که( 241 م) ابراهیم بن قاسم از تنها(. 2ص

 از سیک: گویدمی طوسیشیخ اما. باشندمی او پیرو نیز زیدیه میان از قاسمیه فرقه که شده ادعاء همچنین. شمردمی

(. 218ص ،4ج ق،6413) کنندمی انکار را خود به قول این انتساب آنان بلکه بپذیرد، را قول این که ندیدم را زیدیه

 (.210ص ،2ج ق،6411 کاشانی، ؛481ص ،3ج قدامه،ابن) اندداده نسبت او به را قول این عامه فقهای حال عین در

 که نیست تردیدی. است اختالفآن  آنها در حکم تکلیفیمیان  ،تعدد زوجات مشروعیتاتفاق فقیهان در  از بعد

 ازدواج اصل که چنان بود، خواهد وجوب حتی یا استحباب آن حکم کند، اقتضا ضرورت و نیاز اگر مجدد ازدواج در

 باره در اما(. 63ص ،28ج ق،6410 بحرانی،) شود گانهپنج احکام از یکی مشمول است ممکن عارضی جهات به نیز

 ازدواج به امر که است روشن. دارد وجود کراهت و استحباب اباحه، قولِ  سه ـ عارضی جهات از فارغ ـ آن نفسی حکم

 تعدد وجوب به فتوا نیز اسالمی مذاهب از هیچیک در و کندنمی وجوب بر داللت کریمقرآن در زن چهار و سه دو، با

 (.011ص اردبیلی،) شودنمی دیده زوجات

: گویدمی طوسیشیخ. است اباحه آنها کالم ظاهر رو این از اند؛نشده کراهت یا استحباب حکم متعرض فقها بیشتر

(. 666ص ،0ج ق،6413) نکند ازدواج ندارد را آنها اداره توان داندمی که زنانی از تعداد آن با که است مستحب مرد بر

 برخی(. 011ص) است داشتهتعدد زوجات  کراهت به نظر عبارت این در شیخ که است داده احتمال اردبیلیمحقق

 از فقهای برخی(. 634ص ،8ج کاظمی،) اندبرگزیده را قول همین نیز خود و دانندمی کراهت را شیخ کالم ظاهر دیگر

 به که همچنان زوجات تعدد رسدمی نظر به(. 61ص ،21ج ق،6463 اشتهاردی،) اندداده کراهت به فتوا نیز دیگر

 طوسیشیخ که وجهی. شود حرام یا مکروه است ممکن جهات همین به شود،می واجب یا مستحب عارضی جهات

 کرد ادعا تواننمی آن اساس بر رو این از. است عارضی جهات از نیز است کرده ذکر زوجات تعدد ترك رجحان برای

 ازدواج رجحان عدم یا رجحان برای است ممکن که وجوهی از بسیاری. است کراهت زوجات، تعدد نفسی حکم که

 نهاآ به توجه با و کندمی تغییر اجتماعی و فردی مختلف شرایط در که است  عارضی وجوه از نیز شود مطرح مجدد

 .کرد تعیین را زوجات تعدد نفسی حکم تواننمی
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 ؛246ص ،21ج ق،6411، عاملی) دانندمی مستحب ازدواج، اصل همچون را زوجات تعدد شیعه فقهای از جمعی

 ردهک استناد «رُباعَ  وَ ثُالثَ وَ مَثْنى النِّساءِ مِنَ لَکُمْ طابَ ما فَانْکِحُوا» فراز به یزدیسید(. 432ص ،0ج ق،6423 یزدی،

 رب داللتی فراز این که باورند این بربه درستی  بعضی اما(. همان)و صیغه امر را حمل بر استحباب نموده است 

 (.؛133ص ،2ج ق،6423 لنکرانی،فاضل) کندمی داللت ممنوعیت رفع بر فقط و ندارد استحباب

 ازدواج شود می اول ازدواج شامل همچنانکه پس. است مطلق ازدواج، استحباب به حکم گویند می فقها از بعضی

 از بسیاری زیرا است؛ اشکال قابل نیز ادعا این(. 633ص ،1ج ق،641 صدر،) شود می شامل هم را آن از پس و دوم

. دباش می منصرف مجدد ازدواج از و است عزوبت ذم و نفی مقام در است، ازدواج استحباب به حکم مستند که روایاتی

 مکنم که است اباحه زوجات تعدد نفسی حکم رسد می نظر به بنابراین. است محتمل هم روایات سایر در انصراف این

 یک هب اکتفاء عامه فقهای بیشتر. گردد دیگر تکلیفی چهارگانه احکام از یکی دارای عارضی جهات از یکی به است

 داود اما( 21ص ،0ج ق،6410 قرطبی، ،281ص مزنی، ؛666ص ،0ج ،6413 طوسی،) دانند می مستحب را همسر

 (.666ص ،0ج ق،6413 طوسی،) دانسته است مستحب را زن یک از بیش با ازدواج ظاهری مذهب پیشوای

 

 قوانین از عقالني دفاع روش

 های حکمت و اسرار به یافتن دست برای است بشری تالشی معنای به دین، غیبی و الهی احکام از عقالنی دفاع

 و اسرار ابعاد و جوانب همه بهبتوان  خردمندانه تالش ایندر  که کرد ادعا توان نمی رو، این از. احکام این شرعی

 یرغ حقیقتی دینداران برای دین، قطعی و ممسل   احکام پذیرش چه اگر پس یافت. دست الهی نقوانی های حکمت

 ،مناقشه قابلبرای مومنان  تواند می احکامی چنین از عقالنی دفاع در شده مطرح های نظریه اما است، تردید قابل

 .باشد انکار حتی و نقد

 رزندف بردن ارث جمله از ارث قوانین از بعضی بیان از بعد نساء، سوره در ارث به مربوط آیات ضمن در کریم رآنق

: ویدگ می سخن مقرراتی چنین وضع علل به نسبت بشر نادانی از صراحت به دختر، فرزند برابر دو مقدار به پسر

 پدران ددانی نمی شما؛ ...  حَکِیماً عَلِیماً کَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ مِنَ فَرِیضَةً  آبَاؤُکُمْ وَ أَبْنَاؤُکُمْ الَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً»...

« است حکیم دانای خداوند زیرا خدا؛ جانب از است فرضی این. سودمندترند شما برای یک کدام فرزندانتان و

 (.66)نساء/

 دتأیی مورد علمی های تالش گونه این دین، احکام از عقالنی دفاع در هایی کاستی چنین پذیرش با حتی اما

 عبادی احکام از بسیاری حکمت و علت درباره فراوانی های پرسش با خود عصر در نیز آنان. است بوده( ع)معصومان

 عصر جامعه و مخاطبان گران، پرسش فرهنگ و دانش میزان به توجه با آنها قبال در و بودند مواجه عبادی غیر و

 اه پاسخ و ها پرسش گونه این از بخشی. دادند می ارایه مناسب پاسخی خود، آسمانی دانش بر تکیه با و خویش

 امن همین به مهم کتاب دو از توان می میان آن از که گردید «الشرایع علل» نام به روایی های مجموعه تألیف سبب

  .کرد یاد( ق. 836) صدوق شیخ و( ق. 211)شاذان بن فضل تألیف

 فرامین از ها انسان برداری فرمان ضرورت بر تأکید بر عالوه الهی، مقررات و احکام بیان هنگام نیز کریم رآنق

 (631ره/)بق «الْأَلْبَابِ أُولِی یَا حَیَاة   الْقِصَاصِ  فِی لَکُمْ  وَ » آیه .کند می دعوت احکام این در تعمق و تفکر به را آنان الهی،

 دادن قرار مخاطب با و کرده است ذکر را الهی قانون این تشریع حکمت است، قصاص به مربوط آیات از یکی که

آن که حفظ حیات انسانها است  حکمت و قانون این فهم در ورزی اندیشه به را آنان خرد، صاحبان عنوان به ها انسان
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یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْم  کَبِیر  وَ  » :فرماید می قمار و شراب مورد در همچنین .کند می دعوت

؛ ونَ تَفَکَّرُ یِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَ یَسْأَلُونَکَ مَا ذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذلِکَ یُبَ

 لیو دارد، بر در مردم برای منافعی و است بزرگی زیان و گناه آنها در: بگو کنند، می سؤال تو از قمار و شراب درباره

 نینچ این. خود نیازمندی مازاد از: بگو  کنند؟ انفاق چیز چه: پرسند می تو از و است بیشتر نفعشان از آنها گناه

 علت تشریح از بعد نیز آیه این در خداوند .(261)بقره/« کنید اندیشه شاید سازد، می روشن شما برای را آیات خداوند

 لهی،ا احکام بیان از بعد نیز دیگری آیات در. کند می دعوت اندیشه و تفکر به را خود مخاطبان قمار، و شراب تحریم

 . (16/ نور ؛606/ انعام ؛242 ،246/ بقره) است شده تعقل به دعوت

 لومع های گزاره حقانیت اثبات روش با هستند، ارباعت جهان به مربوط واقعیاتی که قوانین از عقالنی دفاع روش

 طابقت گویای که دالیلی ارایه با طبیعت، و تکوین نظام به مربوط علوم در ادعا مورد های گزاره. است متفاوت تجربی

 ود،ش نمی بیان اِخباری گزاره شکل به قانون اما شوند؛ می اثبات است، خارجی و عینی واقعیات با ها گزاره آن کامل

 و باشد یم اعتبارکننده اختیار تحت که است اعتباری واقعیتی زیرا گیرد می شکل دستوری ای گزاره قالب در بلکه

 .گیرد می بهره خود حقانیت اثبات برای دیگر روشی از بلکه کند، نمی حکایت عینی های پدیده از

 امری قانون چند هر دیگر سوی از شود، می وضع عینی و واقعی هدفی به رسیدن برای حقوقی نظام هر در قانون

 نیز انانس. است انسان قانون، موضوع زیرا نیست بیگانه طبیعی و عینی واقعیات از کامل طور به اما است؛ اعتباری

 از قاون پس. است انسانی حیات در عینی و واقعی مطلوبی به رسیدن قانون نیز از هدف و باشد می طبیعی ای پدیده

 که ستا این دیگر قوانین به نسبت آن برتری و قانون یک حقانیت اثبات راه. دارد ارتباط عینی واقعیات با سو دو

  .اردد مطلوب هدف به رسیدن جهت در خود به مربوط عینی واقعیات با را تناسب بیشترین قانون آن شود داده نشان

 دعیم و نکرده وضع معینی مدت برای را آنها قانونگذار دیگر عبارت به و برخوردارند دوام و ثبات از که قوانینی

 نسانا ماندگار و دایمی خصوصیات و ها ویژگی بر مبتنی بایست می دارند، اعتبار همیشه برای قوانین این که است

 تهداش هماهنگی و تناسب متغیر وضعیت و شرایط با بایست می نیز موقت قوانین چه چنان. باشند طبیعت و ها

 النیعق دفاع صدد در که قانون تعدد زوجات .بدهند دست از را خود اعتبار نیز قوانین آن شرایط، آن زوال با تا باشند،

 ستا ممکن زمانی تنها قانون این از عقالنی دفاع راه رو این از. هستند همیشگی و ماندگار قانونی باشیم، می آنها از

  .دارد وجود هماهنگی ها انسان ماندگار و همیشگی واقعیات و آن این میان شود داده نشان که

 و زمانی شرایط زاییده ها تفاوت این. دارد وجود روانی و جسمی طبیعی های تفاوت مرد و زن بین تردید بی

 وضع هک کرد ادعا اینگونه توان می بدوی نظر در. دارد دو آن اولیه آفرینش و خلقت در ریشه و نیستند خاصی مکانی

 تفاوت از تهبرگرف قوانین تفاوت آنکه شرط به البته نیست؛ مردود و بعید امری متفاوت، جنس دو برای مختلف قوانین

 تداییاب نظر در آنچه. شود نمی قانون در تغییر به منجر طبیعی تفاوت هر ال ا و باشد آنها با متناسب و طبیعی های

 یگریکد با گوناگون های هینزم در که متفاوت موجود دو برای کنند ادعا گروهی که است این رسد می نظر به بعید

 . شود وضع یکنواختی و یکسان کامال قوانین دارند، عینی و طبیعی های تفاوت

 زا. باشند  می متفاوت جنس دو مرد و زن است مدعی انکار، قابل غیر و محسوس علمی واقعیات اساس بر اسالم

 ودخ جنسیت به مربوط خصوصیات در ولی مشترکند؛ آن به مربوط های ویژگی و انسانیت اصول در چند هر رو این

 ینهزم در متفاوت قوانینی و ها زمینه برخی در مشترك قوانینی وضع سبب تفاوت، و اشتراك همین. دارند تفاوت

  .است شده دو آن برای دیگر های
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 ردد،گ می باز آنان جسمی آشکار های تفاوت به که را مرد و زن پیرامون متفاوت قوانین از برخی نیز امروز دنیای

 و منطقی های تفاوت مردان کار قانون به نسبت کشورها غالب در زنان به مربوط کار قوانین مثال،. است پذیرفته

 هایمرخصی و جسمی دشوار و سخت کارهای در زنان کارگیری به از پرهیز بازنشستگی، سن در تفاوت. دارد معقولی

 میان های تفاوت کند ادعا قانونگذار اگر. است هینزم این در روشن هایی مثال شیردهی، و بارداری دوران به مربوط

 میجس دیگر های تفاوت جنس دو این بلکه نیست، کار زمینه در جسمی ویژگی چند این در منحصر تنها مرد و زن

 که تخواس او از باید بلکه است، نکرده بعید ادعایی گردد، می قوانین در تفاوت سبب منطقا که دارند نیز روانی و

  .دهد ارایه را قوانین در تفاوت و ها تفاوت این میان منطقی ای رابطه

 آفرینش جهان خلقت اسالمی، و دینی دیدگاه درتفاوت های طبیعی میان زن و مرد ظالمانه یا بیهوده نیست. 

 مگریست و ظلم سر از تبعیضی و تفاوت هیچ و نشده خلق بیهوده و گزاف به موجودی هیچ. است حکمیانه و هدفمند

 این در  جزیی هر و است شده پرداخته و ساخته خاص هدفی به رسیدن برای هستی مجموعه. است نیامده بوجود

 افراد همه پس. کند می تسهیل خود هدف به را مجموعه این رسیدن که است ای وظیفه دار عهده عظیم مجموعه

 و ناقص خویش جایگاه در یک هیچ و اند شده آفریده حکمیانه و خردمندانه هایشان تفاوت همه با مجموعه این

  .است آفرینش هدفمند نظام در یک هر جایگاه تفاوت از ناشی ها تفاوت بلکه ،نیست معیوب

 مقایسه ممقا در بلکه نهاد، توان نمی ستم و ظلم نام ها انسان فطری و طبیعی های تفاوت بر تنها نه دیدگاه این در

 و لکام گرفته عهده بر هستی در که نقشی برای یک هر چون کرد، تلقی معیوب و ناقص را موجودی توان نمی نیز

 خطای »از سخن -شود نمی دیده حکیمانه ای اراده طبیعت، ورای در که - گرایانه مادی نگرش در اما است؛ عیب بی

 کایتح و دارد رواج الهی غیر های فمینیست میان در تعابیر اینگونه. آید می میان به «وحشی طبیعت» یا «طبیعت

  .داردنحوه آفرینش  به نسبت اعتراض از

 سمیج گوناگون اختالفات وجود. ندارند هم با تفاوتی هیچ انسانیت در مرد و زن که داشت توجه نکته این به باید

 اسرار زا یکی دیگر، سوی از. باشد دیگر جنس بر مقدم انسانیت در جنس یک که شود نمی سبب دو آن میان روانی و

 سانان .است نهفته یکدیگر به آنها نیاز در ها انسان آحاد میان های تفاوت بلکه و مرد و زن میان ها تفاوت این وجود

 وانمندترندت جسمی نظر از برخی. شوند می هم نیازمند دارند، یکدیگر به نسبت که هایی نقصان و ها برتری دلیل به ها

 مرد و زن .شود می یکدیگر به آنها نیاز سبب همین. یا از نظر عاطفی و احساسی عقلی و هوشی نظر از دیگر برخی و

 همین لدلی به است، خانواده که آن نهاد ترین مهم و اجتماع. هستند نیازمند یکدیگر به ها تفاوت همین دلیل به نیز

 .نداشتند اجتماع و خانه در مشترك زندگی به نیازی ها انسان نبود چنین اگر. گیرد می شکل نیازها

 

  زوجات تعدد در باره فلسفه ی مختلفدیدگاهها

 حکم باره در شبهه و اشکال و زن برای آن جواز عدم و مرد برای همسر تعدد جواز فلسفه و حکمت از پرسش

 در(. 014ص ،2ج ق،6830 صدوق،) رسد می( ع) معصومان حضور عصر به و دارد طوالنی ای سابقه زوجات تعدد

 اعتراضات و ها پرسش گونه این از سیلی اخیر، های دهه در اما. است اندك بسیار اخیر سده تا آن موارد حال عین

 دل حکم این از کالمی و عقالنی دفاع رو این از. است گرفته شکل تخصصی و عمومی مجامع در حکم این باره در

 . است شده ارائه آنها سوی از گوناگونی های پاسخ و گشته معاصر مسلمان دانشمندان از بسیاری مشغولی



8 
 

 عصارا آن مردمان فرهنگ با حکم این گذشته در که است این اخیر قرن در اعتراضی حرکت این گیری شکل علت

 با مسلمان جوامع رویارویی از بعد اما گرفت؛ نمی قرار دانشمندان و مردم عموم مخالفت مورد رو این از بود، سازگار

 سالما شریعت احکام ترین جنجالی از یکی عنوان به ندارد سازگاری مدرن فرهنگ با که حکم این زمین، مغرب تمدن

 این هب و گرفته قرار غرب فرهنگ تاثیر تحت نیز مسلمانان از برخی که جایی تا گرفت؛ قرار غربیان رد و نقد مورد

  . افتادند تردید به آن حقانیت در یا کرده اعتراض حکم

 ریگی موضع دو میان این در. برآمدند اسالم از دفاع صدد در اعتراضی جنبش این مقابل در مسلمان اندیشمندان

 نآ از دفاع به حکم این فواید و حکمت بیان با آنان بیشتر شود، می دیده مسلمان دانشمندان میان در متفاوت

 را سالما دامان اند کوشیده صدور عصر به آن اختصاص یا و اسالم به حکم این انتساب انکار با نیز برخی. اند پرداخته

 مختص و دائمی غیر حکمی را زوجات تعدد نسبت داده شده که وی زید ابو حامد نصراز جمله به . کنند پاك آن از

 میان در نامحدود زوجات تعدد مقابل در اسالم او نظر به. داند می موقت مشکلی برای حلی راه و خاص ای دوره به

 سالما موضع این اگر ولی شود، زنان حقوق تضییع مانع تا کرد ایجاد محدودیتی شد، می زن تحقیر موجب که اعراب

 سال در مصری امین قاسم او از پیش .دارد پی در را آنان حقوق تضییع دیگر بار شود ماندگار قانون یک به تبدیل

 حکم ،کتاب این در نیز او. شد اسالمی فیمینیسم حرکت آغاز سر که نوشت «المرأة تحریر» نام به کتابی ق 6863

 باره این در همچنین.  پنداشت زنان حقوق تضییع موجب را عصر این در آن اجرای و دانست منسوخ را زوجات تعدد

 سوم آیه به نساء سوره 621 آیه ضمیمه با که کرد یادچون مصطفی رافعی دانشمند عرب  کسانی دیدگاه از توان می

 عددت حکم با همسران میان عدالت رعایت بر مرد توانایی عدم علت به اسالم که رسند می نتیجه این به سوره همان

ء رعایت عدالت را شرط تعدد زوجات سوره نسا 621به باور او نتیجه اینکه قرآن کریم در آیه . است مخالف زوجات

تعدد زوجات برای هیچ وده است که مردان توان رعایت عدالت را ندارند این است که قرار داده و از سوی دیگر فرم

 مردی جایز نخواهد بود.

 کاالتاش به پاسخ نیز و حکم این فلسفه و حکمت بیان با طباطبایی عالمه و قطب سید مانند برخی مقابل در

 کمح تشریع حکمت بیان در مسلمان دانشمندان از بسیاری. اند پرداخته حکم این از دفاع به آن باره در شده مطرح

 را زمان آن عرب غیر و عرب جامعه در مرسوم زوجات تعدد اسالم که اند شده نکته این یادآور نخست زوجات تعدد

 بلکه نبود، زوجات تعدد حکم تاسیس زمان آن در اسالم نقش رو این از. نمود عدالت رعایت و همسر چهار به محدود

 ؛803 ،813ص ،61ج مطهری، ؛031ص ،6ج ق،6462 قطب،) کرد محدود نبود، آن برای حدی که را رایج سنت این

 (. 203ص ،8ج ش،6834 مکارم،

 عیتجم فزونی اند کرده بیان اسالم در زوجات تعدد عقالنی توجیه در معاصران از بسیاری که حکمتی ترین مهم

 می( ع) معصومان عصر به زوجات تعدد حکم برای حکمت این بیان سابقه. است مختلف جوامع در مردان بر زنان

 زنان تعداد فزونی را حکم این علت حضرت، آن از روایتی ذیل است،( ع) رضا امام اصحاب از که سنان بن محمد. رسد

 طبیعی علل معلول را کثرت این گاهی معاصران(. 014ص ،2ج ق،6830 صدوق،) است کرده ذکر مردان به نسبت

 بیشتر جسمانی مقاومت و مردان به نسبت زنان عمر بودن تر طوالنی پسر، به نسبت دختر متولدین آمار فزونی مانند

 مواجهه نیز و جنگها در مردان شدن کشته مانند انسانها، رفتاری عوامل علت به گاهی و ها؛ بیماری مقابل در زنان

 ،6ج ق،6424 محسنی، ؛31ص حسنی،) اند دانسته است جانی تلفات موجب که بالیایی و حوادث با آنها بیشتر

 قطب، ؛633ص ،4ج ق،6463 طباطبایی، ؛820 ،828ص ،61ج مطهری، ؛603ص ،1ج ق،6421 صدر، ؛611ص
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 بر چهار عدد حکمت که این بر تصریح ضمن برخی حتی(. 203ص ،8ج ش،6834 مکارم، ؛031ص ،6ج ق،6462

 فزونی احتمال که باشد علت این به چهار عدد به زوجات تعدد محدودیت که اند داده احتمال است، پوشیده انسان

 انندم حوادثی علت به آن از کمتر احتمال اما است، بعید بسیار برابر چهار از بیش نسبت به مردان به نسبت زنان

 ق،6462 قطب، ؛633ص ،1ج ق،6421 صدر،) شد داده قرار زوجات تعدد مرز چهار عدد رو این از. دارد وجود جنگ

 (.031ص ،6ج

 نسبت ازدواج آماده زنان تعداد فزونی به را آن و داند می زوجات تعدد ملاع ترین مهم را علت این مطهری شهید

 ظرن از. پردازد می زمینه این در مستند آمار بیان به خود ادعای اثبات برای او. کند می تفسیر ازدواج آماده مردان به

 است ازدواج آماده مردان از بیش ازدواج آماده زنان تعداد اما است زنان از بیش مردان آمار جوامع برخی در چند هر او

. است زنان بلوغ بودن هنگام زود علت به مردان به نسبت ازدواج آماده زنان فزونی(. 820 ،828ص ،61ج مطهری،)

 مردان از بیش ازدواج آماده زنان تعداد جوانی، دوران در مشخص سنی محدوده یک در که شود می موجب همین

 (.203ص ،8ج ش،6834 مکارم، ؛633ص ،4ج ق،6463 طباطبایی،) باشد ازدواج آماده

 الگیس پنجاه سن حدود زنان در مثل تولید قدرت. است زنان در یائسگی شده، ذکر حکم این برای که دومی علت

 توان که شود می موجب زوجات تعدد از منع و دارند مثل تولید توان آن از پس سالها تا مردان ولی رود می بین از

 ،4ج ق،6463 طباطبایی، ؛031ص ،6ج ق،6462 قطب،. )باشد فایده بدون متمادی سالهای در مردان مثل تولید

 (. 822ص ،61ج مطهری، ؛203ص ،8ج ش،6834 مکارم، ؛633ص

 به است زن از تر قوی جنسی غریزه نظر از مرد. است شده ذکر که است سومی علت مرد غریزی قدرت فزونی

 و بارداری حالت در که خصوص به سازد، نمی برآورده را او نیاز و کند نمی کفایت را او زن یک گاهی که ای گونه

 تعدد رو این از. آید می پدید زناشویی جنسی روابط برای هایی محدودیت بیماری و مسافرت یا زنان ماهانه عادت

 (. 633ص ،4ج ق،6463 طباطبائی، ؛603ص ،1ج ق،6421 صدر،) است الزم مردان نیازهای رعایت برای زوجات

 موارد هم اگر و کند برآورده را او جنسی نیازهای تواند می مرد یک که است ای گونه به زن در جنسی غریزه

 ذیرپ توجیه زنان برای ازواج تعدد قانون وضع موارد این بودن نادر علت به باشند این خالف بر زنان از نادری بسیار

 ددتع فرض در مردان برای زناشویی زندگی که شود می موجب مردان در غیرت طبیعی غریزه وجود عالوه به. نیست

 زن ضرر به نهایت در و گردد می همسرش از مرد انزجار موجب همین و باشد دشوار بسیار و جانکاه زن، برای ازواج

 بیش جهت همین به. است مردان در فقط غیرت که است آمده روایتی در(. 616ص ،1ج ق،6421 صدر،) بود خواهد

 غیرت به را زن که است این از تر بزرگوار خداوند و بگیرد زن چها تواند می مرد اما. است حرام زن بر شوهر یک از

 دارد وجود روایاتی البته(. 010ص ،0ج ق،6413 کلینی،) بگیرد دیگر زن سه که دهد اجازه او شوهر به و کند مبتال

 در برخی(. 63ص ،8ج ق،6834 عاملی،) باشد می مردان برابر ده مقدار به زنان در غریزی قدرت فزونی گویای که

 رت آسان تسلط موجب همین و است مرد برابر ده زن در حیا روایات، همین اساس بر :اند گفته روایات این به پاسخ

. ممکن است در توضیح (633ص ،4ج ق،6463 طباطبائی، ؛611ص ،1ج ق،6421 صدر،) شود می اش غریزه بر زن

این روایات بتوان گفت که این روایات ناظر به مقایسه لذت زنان و مردان در هنگام اوج لذت جنسی است و منافاتی 

با قدرت تحریک پذیری بیشتر غریزه جنسی در مردان که در صورت عدم کنترل، موجب مشکالت گوناگون فردی و 

  اجتماعی می شود نیست.
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 صرارا منتسکیو. کنند بیان را اسالم در زوجات تعدد به حکم تشریع علل اند کوشیده نیز رقانمستش از برخی

 تعدد رسم مقتضى زمین مشرق گرمسیری هواى و آب او، عقیده به. دهد دخالت را جغرافیایى علل که دارد زیادى

 این از و شودمى پیر زودتر هم و شودمى بالغ زودتر زن زمین مشرق هواى و آب دراو می گوید: . است بوده زوجات

 وجه هیچ به توجیه این مطهری گفته به( 021ص ،6ج ش،6831) کندمى پیدا احتیاج سوم و دوم زن به مرد جهت

 زا اینکه با ایران در. است نبوده گرمسیر مناطق به منحصر زمین مشرق در زوجات تعدد رسم زیرا نیست، صحیح

 (.863ص ،61ج. )است بوده معمول زوجات تعدد اسالم از قبل از است، معتدل هوا و آب لحاظ

 

 برتردیدگاه 

 ذیریپترین عامل تشریع چنین حکمی در اسالم، قدرت غریزه جنسی در مردان و تحریکرسد مهمبه نظر می

 توان یافت که گویای این واقعیت است که زن وباشـد. شـواهد و قراین متعددی را میاین غریزه در آنان میبیشـتر 

ــبیه به یکدیگر آفریده نشــده  های قانونترین علتاند. چون اطفاء غریزه جنســی، از مهممرد از نظر نیاز جنســی ش

ت واج نسبدباشـد، از این رو تفاوت طبیعی و فطری زن و مرد در این غریزه، سبب تغییر و تفاوت قانون ازازدواج می

 به آن دو شده است.

وجیه باشد، تها مقرون مییوسته با خلقت انسانپامری فطری و طبیعی که اتکای قانون دایمی تعدد زوجات بر 

زشکان متعدد در آثار مربوط به مسایل جنسی و زناشویی، پدوام این قانون است. تشـریع و مناسـب و منطقی برای 

اشد و زنان بن میذیرتر و قویتر از زپای بیدارتر، تحریک یوسته بر این نکته تأکید دارند که جنس مرد دارای غریزهپ

به طور معمول از کشـش غریزی کمتری برخوردارند، هر چند ممکن اسـت لذت جنسی در هر دو جنس در هنگام 

مندی جنسـی برای زن و مرد مسـاوی باشـد و یا حتی زنان از لذت بیشتری برخوردار شوند، ولی تردیدی اوج بهره

تر است؛ به عالوه درصد قابل توجهی از زنان دچار رکششپتر و ذیرتر، حساسپنیست که غریزه جنسی مرد تحریک 

 . (201، ص6836)استون،  باشندسرد مزاجی هستند و حتی از قدرت جنسی در حد متوسط نیز برخوردار نمی

ترین قرینه و شاهد بر این ادعا، زشکان در این زمینه، مهمپعالوه بر مطالعات و تحقیقات آماری و آزمایشگاهی 

در طول تاریخ بشری و  شـناختی به روابط جنسـی میان زن و مرد در جوامع گوناگون بشـری اسـت. نگاهی جامعه

. آدمیان در جوامع مختلف که یمخورمی ها برتقریبا در همه جوامع انسانی به یک سنت و روش متداول میان انسان

مشـروعیت دادن به روابط جنسی میان باشـند، ازدواج را به عنوان تنها راه های گوناگون میها و آییندارای فرهنگ

ــت، اند. هر چند نحوه تحقق ازدواج در هر جامعهذیرفتهپزن و مرد  ــوم خاص آن جامعه اس ای مبتنی بر آیین و رس

ولی اصـل ازدواج که همان روابط جنسی مشروع و قانونی میان زن و مرد است، در همه جوامع وجود دارد و روابط 

البته ممکن است قبح و زشتی روابط  شود.ای روابط نامشـروع تلقی میر هر جامعهجنسـی خارج از این چارچوب د

بندی به روابط مشروع امری ایپنامشـروع در جوامع، متفاوت باشـد اما هنوز در فرهنگ بسیاری از جوامع، التزام و 

 شود.سندیده تلقی میپ

ن و برخی از جوامع کوچک، نظام و قانون تک همسری به عنوان تنها ه در اکثر جوامع بشـری غیر مسلماامروز

 مند کردن روابط جنسیبرای کنترل و ضابطه نونقااین قانون برای روابط مشروع میان زن و مرد تعریف شده است. 

 زن و مرد وضـع شـده است. ولی در کنار این قانون، شیوع و گستردگی روابط جنسی نامشروع و خارج از چارچوب

خارج از ازدواج چنان در جوامع امروزی، خصـوصا جوامع غربی جنسـی خورد. ارتباط قانونی به راحتی به چشـم می
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به تدریج در این  شـیوع دارد که قانون ازدواج را که به جهت کنترل روابط جنسـی میان زن و مرد وضـع شده بود،

 خورده و ناکارآمد کرده است.کستتبدیل به یک قانون صوری، ش جوامع که ادعای قانون گرایی دارند

در غرب هم با وجود این که آب و هوا و وضع طبیعت هیچ »گوید: شناس بزرگ فرانسوی میگوستاولوبون شرق

های کند، با این حال همسـر چیزی است که ما آن را فقط در کتابکدام ایجاب چنین رسـمی )تعدد زوجات( نمی

که بشود انکار کرد که در معاشرت واقعی ما اثری از این رسم نیست. راستی من  کنمبینیم، و ال ا گمان نمیقانون می

دانم که تعدد زوجات مشـروع و محدود شرق، از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چیز کم دارد؟ بلکه متحیرم و نمی

 (.011)لوبون، ص « تر استگویم که اولی از هر حیث بهتر و شایستهمن می

ــری میکند و نه میدعا میامروزه هیچ کس نه ا ــتهتواند ادعا کند که با نظام تک همس ها و توان تمامی خواس

ازدواج که در جوامع غربی امری  نیازهای جنسی میان زن و مرد را سامان داد و همه را تحت همین قانون جای داد.

باشد، با این برای زن و مرد میشود و راهی سهل و آسان های جوامع شـرقی اجرا میها و آیینسـاده و بدون رسـم

توان ادعا کرد که قانون ازدواج . از این رو با قاطعیت میمنضبط کندوجود نتوانسته روابط جنسی میان زن و مرد را 

 ها شکست خورده و کارایی خود را از دست داده است.تک همسری در دنیا برای کنترل غریزه جنسی انسان

شکنان قرار گیرند، سبب شود جمعیت فراوانی از مردم در زمره متخلفان و قانونقانون و مقرراتی که اجرای آن 

ز توان بیشتر مردم و یا نیمی امقتضـیات و شـرایط جامعه نیست. به عبارت دیگر نمیانسـانها و قانونی متناسـب با 

ـــورت باید در جمعیـت جامعه را و یا حتی اقلیت قابل توجهی از آنان را مجرم تلقی نمود و مجازات کرد. د ر این ص

 بایست اجرایاصـل قانون، تجدید نظر کرد و یا اگر اصل حقانیت قانون جای تردید ندارد )همچون قوانین الهی( می

 آن را موکول به فراهم شدن شرایط و فرهنگ متناسب با آن کرد.

گوناگون در طول تاریخ تحلیل و مطالعه بر روی چگونگی روابط جنسی نامشروع میان زنان و مردان در جوامع 

سازد. متأسفانه، در بازار آزاد و غیرقانونی روابط جنسی، مردان غالبا متقاضی بشر، ما را به حقیقتی مهم رهنمون می

کنند و زنان هرزه در قبال رداخت میپول پهســـتند و زنان مورد تقاضـــا؛ مردان در قبال درخواســـت غریزی خود 

ری ای به دیرینگی تاریخ بشسند که سابقهپکنند. این رویه نادستمزد دریافت میبرآورده کردن خواسته مردان هرزه 

دارد و در دوران جاهلیت قبل از اسالم هم شیوع فراوانی در جامعه حجاز و جوامع دیگر داشته است، گویای حقیقتی 

 هرزه به درآمد مالی است.  م است و آن نیاز مردان به اطفا و اشباع غریزه خود و نیاز زنانغیر قابل انکار و مسل 

توان گفت تعداد مردان هرزه یعنی کسـانی که حاضر به روابط نامشروع هستند، بسیار از این رو با قاطعیت می

باشــد که هرزگی در مردان برخاســته از امری طبیعی و نیازی بیش از زنان هرزه اســت و این به جهت این نکته می

یابند تا از فشار جامعه و یا فشار وجدان اخالقی خود خالصی یابند صتی میس افرادی که فرپفطری در آنان اسـت. 

بند به نظام تک همسری )خصوصا در جوامع ایپیابند. در حالی که تعداد زنان به سـوی روابط نامشـروع سـوق می

ه بلکه بمنضـبط و اخالقی( بسـیار بیش از مردان اسـت. این به جهت رجحان اخالقی زنان نسبت به مردان نیست، 

 جهت تفاوت طبیعی و فطری این دو جنس در غریزه جنسی و کشش بیشتر این غریزه در مردان است.

که این دو جنس در مسـایل جنسـی از شرایط  این حقیقت را آشـکار می کنداین واقعیت تلخ و غیرقابل انکار 

ند هم مانبه یک اندازه نیســت تا   یکســان برخوردار نیســتند، تا قانونی یکســان برای آنان وضــع شــود. نیاز آنان به

یش از این گفتیم که وضع قانون یکسان برای دو موجود متفاوت، جز بر هم ریختن توازن و پ. نیازشان برآورده شود

  .ای نداردقانونی ثمرهنظمی و بیتعادل جامعه و بی
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م و ناگون امری مسل  شـکسـت نظام تک همسری در جهان امروز، چنان نزد خردمندان و حقوقدانان جوامع گو

غیرقابل انکار تلقی شـده اسـت که بسـیاری از آنان به دنبال راهکاری قانونی برای مشروعیت دادن به مراکز فساد و 

س مجوز تأسیگیرند، اند. از آنان مالیات میاند و دست به تدوین یک نظام حقوقی برای این مراکز زدهآمدهفحشـا بر

ـــاس قوانین مربوط ـــاء را به و یا مجوز آنان را لغو می دهندمی بر اس ـــاد و فحش کنند. جوامع دیگر هم اگر این فس

ایت بینند و در نهوشی از آن و نادیده گرفتن این تخلف قانونی نمیپای جز چشماند، چارهرسـمیت قانونی نشـناخته

نه از وجود غیر قانونی شود و در جوامعی )همچون جامعه ما( که نه اجازه رسمی به تأسیس چنین مراکزی داده می

شـود و از سـوی دیگر، نظام تعدد زوجات و ازدواج موقت، بستر مناسب فرهنگی خویش را در وشـی میپآنها چشـم

های جامعه باز نکرده اسـت، گرفتار چالش و مشـکل دیگری هسـتند و آن انتشـار فساد در سطح جامعه و مزاحمت

های اوتفز علل مهم این تناقضـات در جوامع بشـری این است که تیکی ا  6باشـد.گوناکون برای اکثریت بانوان می

طبیعی بین مرد و زن نادیده انگاشته شده، در نتیجه برای دو موجود متفاوت، قانونی یکسان وضع گردیده است، در 

خواه است، بر هم این صـورت طبیعی خواهد بود که نظم جامعه توسـط جنسیتی که به طور طبیعی و غریزی زیاده

پس چاره ای جز این نیست که در تشریع قانون ازدواج که برای تحت کنترل در آوردن و انظباط روابط  شود.زده می

جنسـی وضـع شده است، تفاوت غریزه جنسی زن و مرد لحاظ شود و برای جنسیتی که به طور طبیعی زیاده خواه 

 مهار غریزه اش فراهم گردد.است و از قدرت غریزی بیشتری برخوردار است امکانات بیشتری برای 

 

ســئله مبایســت نمی نکته دیگری که نباید در تشــریع قانون تعدد زوجات مورد غفلت قرار بگیرد این اســت که

وفایی به او تلقی تنها از دریچه چشـم همسـر اول مورد بررسـی و ارزیابی قررا داد و آن را ظلم و بیتعدد زوجات را 

ای دیگری نیز هست که غیر از زوایای اجتماعی آن، حداقل دو بعد دیگر نیز دارد و کرد، بلکه این مسئله دارای زوای

ــت. ــر دوم اس ــت نیازهای  آن نگرش از زاویه دید مرد و نیز نگرش از زاویه دید همس مرد به طور طبیعی ممکن اس

د و یا وی را تحت ای که کشــش غریزی او را به گناه و یا روابط نامشــروع بکشــانجنســی او برآورده نشــود، به گونه

فشارهای سخت و غیرقابل تحمل جنسی و روانی قرار دهد و زن دوم نیز نیازمند همسری دایمی است که معموال به 

                                                           

ها ترین عوامل مزاحمت در تهران از نظر خانممهمساله تهرانی،  01تا  63یک نهاد عمومی با انجام نظر سنجی از بانوان  - 6

گران با نام بردن رسشپرا ارزیابی کرده است. در این نظرسنجی که هزار خا نم در جریان آن مورد پرسش قرار گرفتند، 

ی خیلی زیاد، زیاد، اند تا درجه این مزاحمت را بین  چهار گزینهگران خواستهرسشپهای رایج برای بانوان در تهران، از مزاحمت

 کم و خیلی کم ارزیابی کنند.

درصد انتخاب گزینه خیلی زیاد، بیشترین مزاحمت  30را با  «بوق زدن اتومبیل و اصرار بر سوار شدن»بانوان تهرانی مزاحمت 

 های مطرح شده در این ارزیابی عبارتند از: های بانوان به سایر مزاحمتاسخپاند. خود دانسته برای

 زیاد و خیلی زیاد؛  % 31انتشار تصاویر خصوصی افراد: 

 زیاد و خیلی زیاد؛  %38تنه زدن عمدی به زنان، 

 زیاد و خیلی زیاد؛  %31متلک گفتن؛

 یاد؛زیاد و خیلی ز %30شنیدن الفاظ رکیک؛  

 زیاد و خیلی زیاد؛ %32ویراژ دادن و حرکات نمایشی موتور سواران،

 (.  31/ 1/ 64روزنامه اعتماد ملی، زیاد و خیلی زیاد. )منبع: %32تعقیب زنان توسط مردان در اماکن خلوت،  
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ای که حداقل دارای سه س نگاه تک بعدی به مسئلهپتواند با مردی مجرد ازدواج کند. جهت شرایط خاص خود نمی

 م برخوردار نیست.زاویه است، نگرشی سطحی است و از جامعیت الز

 

 زوجاتابعاد اخالقي تعدد

تک همسری از نظر حقوقی، قانونی شکست خورده و ناکارآمد است و انحصار ازدواج به روشن کردیم که قانون 

افزاییم که ازدواج تک همسری بهترین شکل ازدواج است و خانواده برخاسته از نظام اینک این نکته بسیار مهم را می

 باشد.تر میآل نزدیکخانواده ایدهتک همسری به 

ی از حقوق یاخالقابعاد ممکن است به نظر آید که میان این دو ادعا تناقص وجود دارد، در حالی که با تفکیک 

شـود. نظام تک همسری از جهت قانونی و حقوقی، شکست خورده است؛ ، این تناقض برطرف میحکم تعدد زوجات

 از بخش قابل توجهیزیرا قرار داد، جنسـی قانونمند را تحت ازدواج تک همسری  یعنی نمی توان همه موارد ارتباط

بند باشند، اما از نظر اخالقی، ایپ نظام تک همسریتوانند به های فطری و طبیعی خود نمیمردان به جهت ویژگی

  تر است.طلوب خانواده تک همسری نسبت به خانواده دارای زوجات متعدد م

اید بو فقهی حقوقی  ، قوانینمی باشــندمتک فل وضــع قوانین کالن و کلی برای عموم افراد جامعه  و حقوقفقه 

در نظر گرفته شـــود؛ اما  هاو مصـــلحت عموم آنان در آن نبودهکه برای عموم مردم غیرقابل تحم ل  قوانینی باشـــند

ای هقوانین پایدار تحت شرائط و ویژگی ر می باشد ام ا اینیهرچند دارای قواعد و اصـول ثابت و غیرقابل تغی اخالق،

دهند و آنگاه های خویش را از دســـت میگاهی اولویت متفاوت افراد و جوامع در تزاحم با یکدیگر قرار می گیرند و

 خانوادگی ،های فردیتوان اخالق را بدون در نظر گرفتن ویژگییابد. از این رو نمیقانون اخالقی دیگری رجحان می

آل، زندگی اســت که اگر چه مخالف قوانین حقوقی و فقهی نیســت ولی فراد در نظر گرفت. زندگی ایدها و اجتماعی

 اخالق نیز در آن نادیده گرفته نشده است.

ـــاس نظام  ـــود، زندگی بر اس ـــا نش از نظر اخالقی، اگر مرد بتوانـد غریزه خود را کنترل کنـد و گرفتـار فحش

ه آمیز و بلکد و تعالی افراد خانواده برخوردار است. وجود روابط محبتهمسـری از شرایط بسیار بهتری برای رشتک

ـــالم میان فرزندان با یکدیگر و با  ـــقـانـه میان زوجین، روابط س ـــایل مهم دیگر در خانواده پعـاش در و مادر و مس

ر جامعه بایست قانون تعدد زوجات را به خصوص دتر خواهند یافت. از این رو، مردان میهمسری بستری مناسبتک

نار در کنیز  مصلحان و اندیشمندان مسلمانو فرهنگ امروز، تنها به عنوان یک قانون هنگام ضـرورت تلقی کنند و 

و فراهم ساختن بسترهای مناسب آن، به ترویج و توسعه رهیز از فسـاد و فحشـا پدفاع حقوقی و قانونی از آن برای 

  جامعه گوشزد کنند. ردازند و ابعاد غیراخالقی آن را بهپآن ننابجای 

زوجات از نظر برخی فقیهان دور نبوده اسـت و آنها عمل به آن را در شـرایط نامناسب کاری ابعاد اخالقی تعدد

از دانشــمندان معاصــر با اعتراف به مشــروعیت این  یکی(. حتی 613ص  ق،6423غیر اخالقی دانســته اند )خویی، 

حکم از نظر فقهی در عصــر حاضــر، عمل به آن را در زمان حاضــر از نظر اخالقی، مخالف تقوا و موجب ظلم، کینه، 

زوجات در فرض وجود شـــرایط و  داند. به نظر ایشـــان آیه داللت بر جواز تعدددشـــمنی و اختالف در خانواده می

(. برخی نیز اجماال به دشواری رعایت عدالت میان همسران در 210، ص3ج ش،6811)مصطفوی،  کندمقتضیات می

 اند ابعاد اخالقی این حکم را با توجه به تغییرعصر حاضر نسبت به اعصار گذشته اذعان دارند و بدین وسیله کوشیده

  (.201، ص8ج ش،6834شرایط از نظر دور ندارند )مکارم، 
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در تعدد عدالت شرط رعایت دلیلی وجود ندارد که سـوره نسـاء روشـن می شود که  621 آیهمفاد در  دقتبا 

مربوط به ــ چنانکه در فقه آمده است ـ منحصر به روابط حقوقی کنیم و آن را  آمده استآیه این زوجات را که در 

د ود. پس اگر ازدواج مجدشیا نفقه نماییم، بلکه شامل مسائل اخالقی هم می)تقسیم مساوی شبها میان زنان( سم قَ

به فرموده در آن رعایت گردد ـــ  تقسیم مساوی شبها و نفقههر چند  ظلم به همسر اول یا خانواده شود ـــ موجب

در زمان حاضـر و با توجه به فرهنگ مردم، ازدواج مجدد در بیشتر  به نظر می رسـد قرآن این ازدواج جایز نیسـت.

 ن شود. موارد موجب ظلم و آزار نسبت به دیگرا

اند و بدین زوجات نگریســته فقهی به قانون تعددصــرفاً برخی دانشــمندان با دیدگاهی خارج از چارچوب های 

اند جایگاه این قانون را در نظام اجتماعی و خانوادگی از دیدگاه اسـالم ترسیم کنند. به نظر آنها از وسـیله کوشـیده

طلوب و آرمانی در نظام خانواده نیست و تنها راهکاری قانونی زوجات تامین کننده وضـعیت م دیدگاه اسـالم، تعدد

به عقیده مطهری در این  (.032، ص6جق، 6462باشد )قطب، برای حل  برخی مشـکالت اجتماعی و خانوادگی می

همسرى یعنى اختصاص خانوادگى، یعنى اینکه جسم و تک»او می گوید: همسرى بهتر است تردیدى نیست. که تک

ــت در روح هر یک  ــویى که وحدت و یگانگى اس ــت که روح زندگى زناش ــد. بدیهى اس از زوجین از آنِ یکدیگر باش

نند و بی. او با دیدگاه کسانی که طبیعت مرد را در چند همسری می«شودزوجیت اختصـاصى بهتر و کاملتر پیدا مى

 . (841، ص61مطهری، ج) موافق نیستدانند همسری میآن را مخالف تک

زوجات برای موارد خاص  باشد و قانون تعددهمسری مطلوب میاسالم در شرایط طبیعی، نظام تک پس از نظر

(. تساوی 601، ص1ج ق،6421و گروه اندکی تشـریع شـده اسـت و خالف اصل اولی در نظام خانواده است )صدر، 

رجحان  همسریزوجات بر تک تعددکند، زیرا اگر د زنان و مردان در نظام تکوین نیز این نکته را تایید میانسبی تعد

بایست در نظام خلقت حداقل تعداد زنان دو در این صورت میو طبیعت انسـانها با تعدد زوجات سازگار بود داشـت 

  شد.فراهم میو موافق طبیعت آنها بود تا امکان بهره مندی همه مردان از این امر مطلوب برابر مردان می

 

 زوجات تعدد باره در پرسشهایي

ــمندان ــلمان دانش  و غربیان عمومی افکار فراوان های اعتراض مقابل در زوجات تعدد حکم از دفاع برای مس

 مقابل رد هایی پاســخ بیان به حکم این تشــریع حکمت تبیین بر عالوه باشــند، می آنها تاثیر تحت که مســلمانانی

 و پرداخته باره این در اشکال چهار طرح به طباطبایی عالمه جمله از. اند پراخته آنها گوناگون اشکاالت و ها پرسش

 مطرح دیگر اشکاالت همراه به را اشکاالت همان مطهری شهید مانند برخی او از بعد. است داده پاسخ آنها به سپس

 .اند برآمده آنها به پاسخ صدد در و کرده

 دشمنی زمینه همین و شود می اول همسر روانی و روحی آزار موجب زوجات تعدد که است آن نخست اشکال

 اسخپ در. گردد می فرزندان تربیت و زناشویی زندگی به آسیب موجب و سازد می فراهم را خانواده فضای در نفرت و

 اگر. است دینی غیر تربیتی از خواسته بر برند می همسرشان مجدد ازدواج از زنان از بعضی که آزاری که شده گفته

 رنج باشد واجب بسا چه و حالل آنها بر که شان همسـران مجدد ازدواج از زنان باشـد، اسـالمی تربیت تحت جامعه

 پایه عقل اساس بر بایست می قوانین عالوه به(. 841ص ،61ج مطهری، ؛613ص ،1ج ق،6421 صدر،) برد نخواهند

 جوامع فرهنگ با است ممکن که است جامعه یک خاص فرهنگ از خواسته بر که عارضی احساسات نه شـود ریزی



15 
 

 و شود می تلقی شده پذیرفته امری جوامع از برخی فرهنگ در زوجات تعدد که است رو این از. باشد متفاوت دیگر

 (.634ص ،4ج ق،6463 طباطبایی،) گردد نمی زنان رنجش موجب جهت همین به

 در زنان و مردان تعداد زیرا است؛ طبیعت در جاری های سنت مخالف زوجات تعدد که اسـت این دوم اشـکال

 در. زوجات تعدد نه است سـازگار همسـری تک نظام با این و اسـت یکسـان تقریبا مختلف جوامع در و تاریخ طول

 با نه اشد،ب سازگار جامعه مصالح با بایست می قانون ثانیاً. نیست گونه این همیشه طبیعت اوالً که شده گفته پاسـخ

 کننده تعیین عامل تنها مردان و زنان تعداد تســاوی همچنین(. 631ص ،1ج ق،6421 صــدر،) طبیعی های ویژگی

 هک شود می موجب همین. دارند ازدواج برای آمادگی تری پایین سنین در خود زودتر بلوغ علت به زنان زیرا نیست،

 سوی از. باشد ازدواج آماده مردان از بیش ازدواج آماده زنان تعداد جوانی، دوران در مشخص سـنی محدوده یک در

 از شبی زنان تعداد نیز باال سنین در که شـود می سـبب این و دارند مردان به نسـبت تری طوالنی عمر زنان دیگر،

 سپ سالها تا مردان ولی رود، می بین از سالگی پنجاه سن حدود زنان در مثل تولید قدرت که حالی در باشد مردان

 متمادی ســالهای در مردان مثل تولید توان که شــود می موجب زوجات تعدد از منع و دارند مثل تولید توان آن از

 و دالتع بتوانند که مردانی برای را آن تنها بلکه نکرده واجب را زوجات تعدد اسالم اینها بر عالوه. باشد فایده بدون

 ادهآم زنان کمبود موجب زوجات تعدد قانون که این بر شاهد بهترین. است نموده جایز کنند رعایت را شرایط سایر

 و اند نشــده مشــکلی چنین دچار هیچگاه دارد وجود آنها در قانون این که جوامعی که اســت این شــود نمی ازدواج

 ندارند، رغبتی آنها به مجرد مردان که اند رفته ای مطلقه یا بیوه زنان ســراغ خود مجدد های ازدواج در غالبا مردان

 ننداشــت علت به که اســت زنانی از باالیی آمار گرفتار شــود نمی اجرا آنها در قانون این که جوامعی عکس به بلکه

 (. 633ص ،4ج ق،6463 طباطبایی،) اند شده نامشروع روابط گرفتار همسر

 که شده گفته پاسخ در. اسـت رانی شـهوت به مردان ترغیب موجب زوجات تعدد که اسـت این سـوم اشـکال

 عالوه به. است مذموم ضابطه و قانون از خارج رانی شهوت بلکه. ندارد مانعی باشد شرعی حدود در اگر رانی شـهوت

ــهوت معلول زوجات تعدد حکم ــت مردان رانی ش ــدر،) کند ایجاد را آن که این نه اس  ؛631ص ،1ج ق،6421 ص

 (841ص ،61ج مطهری،

 می زنان تحقیر نتیجه در و مرد و زن حقوق تســاوی نقض موجب زوجات تعدد که اســت این چهارم اشــکال

 دیه و شهادت ارث، در را مرد یک که اسالم مذاق با حتی این و گیرد می قرار زن چهار مقابل در مرد یک زیرا شود،

 مطلوب حقوق همه در مرد و زن تســاوی که شــده گفته پاســخ در. نیســت ســازگار نیز دهد می قرار زن دو مقابل

 و نهاآ مصلحت رعایت است مطلوب آنچه. نیستند یکسان نیز روانی و جسمی های ویژگی در دو آن چنانکه نیسـت؛

 احکام از دیگر بسیاری در و دهد می قرار زن دو مقابل در را مرد یک خاصی موارد در اسالم عالوه به. اسـت جامعه

 (.801ص ،61ج مطهری، ؛633ص ،1ج ق،6421 صدر،) هستند مساوی مرد و زن شرعی

 .شودمى دیگری جنسی منافع و ضعبُ مالک زوجین از یک هر ازدواج، عقد موجب به که است این پنجم اشکال

 موجب به را طرف زناشویى منافع که است جهت آن از کنندمى پیدا دیگرى به نسـبت هرکدام که اسـتمتاعى حق

 زن اذن بدون مرد مجدد ازدواج پس است، مرد جنسی منافع مالک اول زن رو، این از. است شده مالک ازدواج عقد

 زءج و شده فروخته اول زن به قبال مرد زناشویى منافع یعنى معامله مورد کاالى زیرا است، «فضـولى» معامله اول،

 ایراد این که شده گفته پاسخ در. است الزم زوجات تعدد در اول زن اذن و اجازه پس. شـودمىمحسـوب او مایملک

 منافع مالک را زوجین از هریک و بدانیم منافع مبادله را ازدواج حقوقى طبیعت که اســت فرض این بر مبتنى
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 ند،ک تأمین را مرد زناشویى منافع که باشـد قادر لحاظ هر از زن اگر فرضـی چنین در. بدانیم دیگر طرف زناشـویى

 سن به یا باشد، عقیم زن مثال اگر اما. داشت نخواهد اول همسر اذن بدون زوجات تعدد براى مجوزى گونه هیچ مرد

 حق واردم گونه این در باشد، استمتاع قابل غیر و مریض زن یا باشد، فرزند به نیازمند مرد و باشد رسـیده یائسـگى

 ورام فقط زوجات تعدد تشریع علت که اسـت این بر مبتنی اشـکال این عالوه به. بود نخواهد زوجات تعدد مانع زن

 فوسن کثرت به اجتماع احتیاج یا مردان بر زنان عدد فزونى مانند اجتماعى علل اگر اما باشد؛ مرد به مربوط شخصی

 زوجات، تعدد به شــرعی تکلیف موارد در و اســتکفایى واجب زوجات تعدد موارد، گونه این در باشــد داشــته وجود

 (.804ص ،61ج مطهری،) ندارد جایی اول همسر اذن و رضایت

 عواملی از برخی که حالی در است، نشده شمرده جایز ها زن برای شوهر تعدد چرا که است این ششم اشـکال

 که شده گفته اشکال این به پاسخ در دارد؟ وجود گاهی نیز زنان در شود می مجدد ازدواج به مردان نیاز موجب که

ش، 6834 مکارم،) شود می انساب اختالط موجب زن یک برای شوهران تعدد ثانیا. است تر قوی مرد در غریزه اوال

ق، 6830 صدوق،) است آمده نیز روایات در حکم این تشـریع عدم حکمت عنوان به انسـاب اختالط(. 216ص ،8ج

 تمتع در اخالل موجب و نیســت ســازگار نیز مرد انحصــارطلبی و غیرت غریزه با حکم این همچنین(. 014ص ،2ج

 مرد احساسات و عواطف تصاحب و جلب زیرا بیند، می آسیب نیز زن شوهری، چند در نیز و گردد می مرد جنسـی

 ندارد مرد قلب در جایگاهی و کند می پیدا روسپی مانند نقشی زن شـوهری، چند در و اسـت زن غریزی خواسـت

 .(866ص ،61ج مطهری،)

به نظر می رسـد با توجه به رجحان اخالقی تک همسـری بر تعدد زوجات، برخی اشکاالت مطرح شده فوق با 

تعدد زوجات وارد اسـت و پاسـخ مناسـب به این اشـکاالت این است که دفاع حقوقی از نظام د اخالقی ابعاتوجه به 

و این اشـــکاالت متوجه ابعاد اخالقی تعدد زوجات اســـت، نه  نیســـت آنتعدد زوجات به معنای نفی آفات اخالقی 

 و روحی آزار موجب زوجات تعددبر این اساس باید پذیرفت که اشکال اول مبنی  بر این که  ضـرورتهای حقوقی آن.

ی که در مفاد اشکال دوم نیز چیزی جز همان سخن. در بسـیاری از موارد درسـت است شـود می اول همسـر روانی

. ما پذیرفتیم که تساوی نسبی زنان و مردان در طول تاریخ گویای این است نمی باشدپایان در سرفصل قبل گفتیم 

. اشکال سوم نیز تا حدی وارد است، زیرا تعدد زوجات می نیستکه تعدد زوجات موافق طبیعت عموم مردان و زنان 

 شهوترانی مردانی باشد که به ابعاد اخالقی آن بی توجه هستند.تواند بهانه 
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