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چکيده :یکی از دالیل جاودانگی وجامعیّت اسالم ،تطابق احکام آن با فطرت بشری است .برخی
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آیات و روایات ناظر بر مسأله ،درپی دستیابی به پاسخ صحیح بوده و به این نتایج دست یافته
است :با توجه به اهمیتی که اسالم برای حفظ بنیان خانواده در نظر گرفته ،بنای اسالم بر تک
همسری است و تعدد زوجات ،به منظور حفظ جامعه از انحطاط و فساد در موارد ضرورت،
تشریع شده و این حکم مغایرتی با فطرت زنانه ندارد .حس انحصارگرایی که در زنان نسبت به
همسرشان وجود دارد ،در راستای حفظ کانون خانواده بوده و این مسأله درآیات قرآن کریم
مورد توجه قرار گرفته است.
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فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفينه

مقدمه
احکام و قوانین اسالم ،مطابق آیات قرآن کریم ،با فطرت انسان سازگاری و
هماهنگی دارند .در حوزه اعتقادات ،همة انسانها به پرستش معبود گرایش دارند،
مطابق با فطرت و تمایالت درونی بشر است ،همچون :تمایل به نیکی ،عدالت
خواهی و ...احکام فقهی قران نیز مطابق و موافق فطرت است .خداوند در آیه 93
ِ
ِ
ك لِلدِّي ِن َحنِي ًفا فِطْر َ ِ َّ
يل
سوره روم میفرماید« :فَأَق ْم َو ْج َه َ
ت اللّه ال ِىت فَطََر الن َ
َ
َّاس َعلَي ْها ََل تَْبد َ
ِ
ِ
ِّين الْ َقيِّ ُم َو ََلكِ َّن أَ ْك َثر الن ِ
َّاس ََل يَ ْعلَ ُمو َن» آفرینش بشر بر پایة فطرت الهی
ِلَْل ِق اللَّ ِه َذال َ
ك الد ُ
بوده ،و با احکام دین و قوانین الهی در تضاد نیست.
یکی از احکام شرعی در باب خانواده ،حکم جواز تعدد زوجات مردان میباشد.
این مسئله موجب ناراحتی و حتی اعتراض برخی افراد نسبت به حکم شرعی شده

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

است .پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که ،آیا این امر با فطرت زنان
و حس انحصارگرایی آنها مغایرت دارد یا خیر؟ در اینکه خداوند حکیم ،تمام
برنامههای هدایتی بشر را بر اساس حکمت ،نازل کرده است و هیچ خلل ونقصی
در احکام الهی وجود ندارد ،جای شکی نیست .هدف این مقاله ،رسیدن به فهم
صحیح آیات و روایات ناظر بر مسأله است تا با فهم درست ،شبهات ودغدغه های
فکری در این زمینه برطرف شود.
پيشينه پژوهش
مسئله تعدد زوجات ،در تفاسیر مختلف ذیل برخی آیات قرآن از جمله آیه 9
و  42سوره نساء مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین در این زمینه تاکنون
کتابها و مقاالت و پایاننامههایی به رشته تحریر در آمده است؛ از جمله کتاب
تعدد زوجات و مقام زن در اسالم از عالمه سید محمدحسین طباطبایی ،حقوق
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اما مشرکان و کافران در یافتن مصداق ،دچار خطا شدهاند .اصول اخالقی قرآن

خانواده (نکاح و انحالل آن) از حسین صفائی ،پایاننامه بررسی فقهی وحقوقی
تعدد زوجات از زهرا سلطانی ،9911 ،دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا ،مقاله ازدواج
مجدد در کشورهای اسالمی از فاطمه بداغی (فصلنامه مطالعات راهبردی زنان)،
اللهی (پژوهشنامه زنان) ،9962 ،ش  4و ...همگی به بحث درباره این مسأله
پرداختهاند.
در این آثار به ارتباط این حکم با حس انحصارگرایی زنانه که تمایلی به حضور
همسر دوم در کنار خویش ندارند ،اشاره نشده و یا به صورت جزئی بدان پرداخته-
اند .همچنین به بررسی این آیه ،در کنار سایر آیات قرآنی در باب خانواده ،توجهی
نشده است و با نگاه یک بعدی ،به آیات تعدد زوجات پرداختهاند .پژوهش حاضر
درصدد است تا با روش توصیفی -تحلیلی به این مهم بپردازد و از این منظر کاری
این مقاله ،ابتدا به بررسی تفاسیر آیات مربوط به تعدد زوجات میپردازد و چرایی
این مسأله را تبیین میکند .سپس با بررسی روایات موجود در باب غیرت زنانه و
حس انحصارگرایی نسبت به شوهر وتطبیق با آیات مربوط به حوزه خانواده ،با در
نظر گرفتن تمامی گزارههای دینی ،به یک نتیجهگیری منطقی و صحیح در زمینه
تعدد زوجات و فلسفه آن و ارتباط آن با احساسات زنانه میپردازد.
 .1شرایط جواز تعدد زوجات در قرآن ،و آراء مفسران
در ابتدا به بررسی آیات قرآنی ناظر بر بحث تعدد زوجات پرداخته میشود.
اولین آیه مورد بحث ،آیه سوم سوره نساء است که حکم مباح بودن و جواز تعدد
زوجات تا چهار همسر را ،برای آقایان مطرح میکند.
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جدید و نو میباشد.
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 .1-1شرط عدالت و مفهوم آن در تعدد زوجات

باع» این است که دو زن یا سه زن یا چهار زن
مقصود از عبارت « َىثْىن َو ثُ َ
الث َو ُر َ

بگیرید ،نه اینکه دو و سه و چهار زن که مجموع آنها نه تاست بگیرید.
ص )99حرف واو در این بخش از آیه ،تخییری است.

(طبرسی ،ج ،9

(طباطبایی ،ج  ،2ص)991

 .1-1-1شرط اجرای عدالت در تعدد زوجات
بعد از بیان تعداد زنانی که مردان ،جایز به برقراری نکاح با آنان هستند؛ قرآن
میفرماید« :فَِإ ْن ِخ ْفتم أَََّل تَع ِدلُوا فَو ِ
اح َد ً» (نساء .)9/این در صورت حفظ عدالت کامل
ْ
ُْ
است ،اما اگر نمیتوانید عدالت را رعایت کنید ،به همان یک همسر اکتفاء کنید تا

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

از ظلم و ستم بر دیگران برکنار باشید.
قبل از اسالم معمول بود که برخى از مردان حجاز ،تا ده زن و یا کمتر در اختیار
داشتند ،در نتیجه قادر به رعایت حقوق آنان نبودند .در نتیجه این آیه نازل شد.
(طبرسی ،ج  ،9ص )495

در تفاسیر ،شرط اجرای عدالت را چنین شرح دادهاند که ،اگر مىترسید نتوانید
بین چند همسر به عدالت رفتار کنید ،تنها یک زن بگیرید و نه بیشتر ،در این عبارت
حکم مسأله را معلق به "خوف" کرد نه "علم" ،فرمود :اگر "مىترسید" بین چند همسر
 ...و نفرمود :اگر "مىدانید" که نمىتوانید عدالت برقرار کنید .علتش این است که
در این امور -که وسوسههاى شیطانى و هواهاى نفسانى اثر روشنى در آن دارد-

غالباً علم براى کسى حاصل نمىشود و قهراً اگر خداى تعالى قید علم را آورده بود
مصلحت حکم ،از بین میرفت.

(طباطبایی ،ج  ،2ص )99
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خداوند متعال در آیه سوم سوره نساء میفرمایدَ « :و إِ ْن ِخ ْفتُ ْم أََلَّ تُ ْق ِسطُوا ِِف الْيَتاى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ْ
طاب لَ ُك ْم ِى َن النِّساء َىثْىن َو ثُ َ
باع فَإِ ْن خ ْفتُ ْم أََلَّ تَ ْعدلُوا فَواح َد ً أ َْو ىا َىلَ َك ْ
الث َو ُر َ
فَانْك ُحوا ىا َ
ِ
ك أ َْدىن أََلَّ تَ ُعولُوا» (نساء.)9/
أَْْيانُ ُك ْم ذل َ

باید دانست که تعدد زوجات برای مردان امری مباح در اسالم محسوب میشود
و نه حتی مستحب ،ولی هنگامی که فردی قصد برقراری نکاح با چند همسر را
داشته باشد ،رعایت عدالت و جنبههای حقوقی آنان به طور یکسان ،براو واجب
 .2-1-1مفهوم عدالت درباره همسران
شک نیست که «عدالت» در محبتهاى قلبى ،خارج از قدرت انسان است .چه
کسى میتواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست ،از هر نظر تحت
کنترل درآورد؟ به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و
ِ
ِ
ِ
صتُ ْم»؛
در آیه  946سوره نساء میفرمایدَ « :و لَ ْن تَ ْستَط ُيعوا أَ ْن تَ ْعدلُوا بَ ْ َ
ْي النِّساء َو لَ ْو َحَر ْ
شما هر چه بکوشید ،نمیتوانید در میان همسران خود (از نظر تمایالت قلبى)
عدالت و مساوات برقرار سازید.
دیگر از جنبههاى عملى نشود ممنوع نیست .آنچه مرد موظف به آن است ،رعایت
عدالت در جنبههاى عملى و خارجى است .از جمله آثار رعایت عدالت در تعدد
زوجات ،حق مضاجعت (همخوابگی) و حق قسم (تقسیم شبها میان همسران)
است.

برخی افراد خواستهاند از ضمیمه کردن آیه فوق «فَِإ ْن ِخ ْفتم أَََّل تَع ِدلُوا فَو ِ
اح َد ً» به
ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
صتُ ْم» چنین نتیجه بگیرند که تعدد
آیه َ « 946و لَ ْن تَ ْستَط ُيعوا أَ ْن تَ ْعدلُوا بَ ْ َ
ْي النِّساء َو لَ ْو َحَر ْ

زوجات در اسالم مطلقاً ممنوع است ،زیرا در آیه نخست آن را مشروط به عدالت
کرده و در آیه دوم عدالت را براى مردان در این مورد امرى محال دانسته است،
ولی اینان سخت در اشتباهند .زیرا همان طور که اشاره شد ،عدالتى که مراعات آن
از قدرت انسان بیرون است عدالت در تمایالت قلبى میباشد ،در حالی که شرط
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بنابراین محبتهاى درونى ،مادامى که موجب ترجیح بعضى از همسران بر بعضى
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اجرای عدالت میان همسران ،عدالت در جنبههاى عملى است.
از روایات برمیآید که نخستین کسى که این ایراد را مطرح کرد ،ابن ابى العوجاء
از مادیگرایان معاصر امام صادق 7بود .وی این ایراد را با هشام بن حکم صحابی
سوى مدینه (براى یافتن پاسخ همین سؤال) حرکت کرد و محضر امام
رسید و سؤالش را مطرح کرد.

امام7

صادق7

در پاسخ فرمود :منظور از عدالت در آیه

سوم سوره نساء عدالت در نفقه (و رعایت حقوق همسرى و طرز رفتار وکردار)
است؛ اما منظور از عدالت در آیه ( 946آیه مورد بحث) که امرى محال شمرده
شده ،عدالت در تمایالت قلبى است( .بنابراین تعدد زوجات با حفظ شرائط اسالمى
نه ممنوع است ،نه محال) .هنگامى که هشام از سفر بازگشت و این پاسخ را در
اختیار ابن ابى العوجاء گذاشت ،او سوگند یاد کرد که این پاسخ از خود تو نیست.

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

(بحرانی ،ج  ،9ص 243؛ عیاشی ،ج  ،9ص )416

پس در آنجا که میفرماید« :فَال ََتِيلُوا ُك َّل الْ َمْي ِل فَتَ َذ ُروها َكالْ ُم َعلَّ َق ِة» یعنى :اکنون که
نمیتوانید مساوات کامل در محبت میان همسران خود رعایت کنید ،الاقل تمام
تمایل قلبى خود را متوجه یک نفر از آنان نسازید که دیگرى را به صورت بالتکلیف

درآورید.

(مکارم شیرازی ،ج  ،9ص )459

مردانی که به تعدد زوجات روی میآورند ،میبایست محبت خود را ،حتی اگر
نسبت به یکی از زنان بیشتر است ،کتمان کنند و ابراز ظاهری محبت به صورت
یکسان میان همسران باشد .همچنین زمانی که نزد یکی از همسران خود هستند،
تمام وقت و توجه خود را معطوف به وی کنند .این مسئله تا حدودی ،عدالت
عاطفی را در میان همسران برقرار میکند .رعایت عدالت عاطفی میان همسران ،از
بروز حسادت میان زنان و ایجاد تفرقه و اختالف خانوادگی در میان آنها جلوگیری
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حضرتش در میان گذاشت ،او که جوابى براى این سؤال نیافته بود از شهر خود به

کرده و آرامش بیشتری را در محیط خانواده موجب میشود .همچنین برخی مسائل
اخالقی که در اینباره ،مورد نقد و ایراد برخی افراد نسبت به احکام تشریعی اسالم
وارد میشود ،برطرف میگردد .زیرا احکام دین اسالم در تمام موارد ،رعایت اخالق
جمعبندی بحث عدالت ميان همسران
از دو آیة مطرح شده ،استنباط میشود که:
اوالً :تعدد زوجات امری مباح برای مردان میباشد و حتی استحباب آن نیز وارد
نشده است .همچنین اجرای این حکم ،مشروط به رعایت عدالت میان همسران
است .همانگونه که خواندن نمازهای مستحبی هیچ وجوبی ندارد ،ولی اگر فردی
نماز مستحبی بخواند حق شکستن نماز را ندارد ،در اینجا نیز با اینکه تعدد زوجات
امری مباح است ولی با گرفتن زوجة دیگر ،رعایت عدالت در جنبههای حقوقی
ثانياً :اجرای عدالت میان همسران که در آیه  9و  946سوره نساء مطرح شده،
ِ
ِ
ْي النِّس ِاء» شده است.
به قدری بر مرد دشوار است که تعبیر به «لَ ْن تَ ْستَطيعُوا أَ ْن تَ ْعدلُوا بَ ْ َ
ثالثاً :در آیة  9سوره نساء ،خداوند میفرماید« :فَِإ ْن ِخ ْفتم أَََّل تَع ِدلُوا فَو ِ
اح َدً» یعنی
ْ
ُْ
ای مردان ،حتی اگر ترس از عدم رعایت عدالت میان همسران داشته باشید ،مجاز
به گرفتن زن دیگر نمیباشید ،پس ضرورت اجرای عدالت میان همسران در این
آیات به خوبی روشن است .مردانی که قصد تعدد زوجات دارند ،باید به مسئله
اجرای عدالت میان همسران که رعایت آن ،با دشواری و مشقت همراه است ،توجه
داشته باشند و تصمیم درست ومنطقی در اینباره بگیرند.
باید توجه داشت که جواز تعدد زوجات با اینکه در بعضى موارد یک ضرورت
اجتماعى و از احکام مسلّم اسالم محسوب مىشود ،اما تحصیل شرائط آن در امروز
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آن بر مرد واجب میشود.
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با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است .زیرا زندگى در سابق یک شکل ساده داشت
و رعایت کامل مساوات بین زنان آسانتر بود و از عهده غالب افراد برمىآمد ،ولى
در زمان ما کسانى که میخواهند از این قانون استفاده کنند ،باید مراقب عدالت
نباید از روى هوى و هوس باشد.

(مکارم شیرازی ،ج ،9ص )493

 .2حکم ازدواج موقت در قرآن و آراء مفسران فریقين
مسألة ازدواج موقت ،شباهت زیادی به تعدد زوجات دارد ،از اینرو جهت
دستیابی به نتیجة کاملتر ضرورت دارد که مورد بررسی قرار گیرد.
 .1-2حکم متعه (ازدواج موقت) در آیات قرآن کریم

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

یکی دیگر از آیات ناظر به مسألة پژوهش ،آیهای است که درباره نکاح متعه یا
ِ
ِِ
يما
ُج َورُه َّن فَ ِري َ
استَ ْمتَ ْعتُم بِه ى ُنه َّن فَاتُ ُ
عقد موقت میباشد« :فَ َما ْ
وه َّن أ ُ
ضةً َوََل ُجنَ َ
اح َعلَْي ُك ْم ف َ
ِ
ِ
اضْيتُم بِِه ِىن ب ْع ِد الْ َف ِر َ ِ ِ
يما» (نساء.)42/
تَ َر َ
َ
يما َحك ً
يضة إ َّن اللَّهَ كاَ َن َعل ً
مراد از استمتاع مذکور در آیه ،نکاح متعه است( .طباطبایی ،ج  ،2ص  )294مفسران
گفتهاند :لفظ تمتع که از ماده (متعه) میباشد ،به معناى بهرهگیرى و نفع موقت و
محدودى است که منقطع شود .بنابراین چون مدت ازدواج موقت ،محدود و
مضبوط میباشد ،لذا از لفظ نکاح صرف نظر شده ولفظ استمتاع به کار رفته است
تا بین نکاح دائم و ازدواج موقت تفاوت قائل باشد( .بالغی نجفی ،ج  ،4ص  )19همچنین
گروهى از صحابه همچون :اُبىّ ابن کعب وعبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن مسعود
این قسمت از این آیه شریفه را بدین نحو قرائت نمودهاند( :فما استمتعتم به ىنهن اىل

اجل ىسم فآتوهن اجورهن) این قرائت تصریح میکند بر این که منظور از این ازدواج،
همان متعه یعنى ازدواج موقت میباشد.

(طبرسی ،ج  ،9ص )54
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همه جانبه باشند و اگر قدرت بر این کار دارند اقدام نمایند .اساسا اقدام به این کار

 .2-2بررسی آراء مفسران فریقين پيرامون حکم متعه
علماى شیعه اجماعاً میفرمایند :آیة متعه محکمه بوده و هرگز نسخ نشده است.
بنابراین حکم آن تا قیامت باقی خواهد بود.
پیامبر اکرم 6مورد تایید واقع شده است .از جمله در جلد هفتم کتاب صحیح
بخارى در ذیل عنوان« :کتاب الرتغيب فی النكاح» آمده است :پیامبر اسالم 6فرمود:
خدا درباره انجام ازدواج موقت به شما اجازه داده است و این عمل براى شما جائز
است.
کتاب صحیح مسلم ،باب «نکاح المتعه» از جابر بن عبداللّه انصارى روایت میکند:
ما در عهد پیامبر اسالم 6وأبوبکر وعمر ازدواج موقت میکردیم ،سپس عمر ما
را از انجام این عمل برحذر داشت( .نیشابوری ،ج  ،4ص  )949نظیر این روایت در جلد
فخر رازى در ذیل تفسیر آیه مورد بحث میگوید :عمران بن حصین که از فقهاء
و فضالء صحابه به شمار میرفت ،گفت :خداى علیم یک آیه درباره ازدواج موقت
نازل کرد و آن را بوسیله آیه دیگرى نسخ نکرد و پیامبر اسالم هم ما را به انجام
این عمل مأمور نمود و هرگز ما را از ازدواج موقت نهی نفرمود .سپس مردى (یعنى
عمر) آنچه را که برحسب رأى شخصی خویش از آن نهی کرد.

(فخر رازی ،ج  ،93ص

29؛ نجفی خمینی ،ج  ،9ص )969

 .5-2نقد و بررسی ادلة مخالفان ازدواج موقت
برخی علمای اهل سنت ،با اعتماد به نقلهای نامعتبر ،حکم این آیه را منسوخ
دانسته و متعه را حرام کردهاند .نظریة تحریم متعه که از سوی برخی فقها و مفسران
اهل سنت مطرح شده؛ با استناد به ادلة مخدوش است .اینجا سه دلیل بر ردّ این
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نظریه ارائه میگردد:
 .1-5-2مستند نبودن به ادلة معتبر
با توجه به عدم وجود روایات صریح از پیامبر 6در خصوص تحریم متعه و
هیچگونه تردیدى نیست که ازدواج موقت حرام نمیباشد .همچنین در اینکه این
عمل مشروع را عمربن خطاب حرام کرد و حتى نگفت :پیامبر اسالم آن را حرام
نموده شکى وجود ندارد .روایات ناظر بر این موضوع ،پیشتر بیان شد.
تشریع متعه مستند به قرآن و حدیث بوده ،و دانشمندان ومفسران شیعه بر جواز
آن اجماع دارند .البته این نوع ازدواج ،با شرایط خاصی مباح و جایز است.
حال که دلیل نقلی از آیات و روایات

معصومین:

دالّ بر حرمت این ازدواج

وجود ندارد ،چگونه علمای اهل سنت ،ازدواج موقت را تنها به خاطر دستور یکی

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

از صحابه (یعنی عمر بنخطاب) حرام اعالم کردهاند؟ اگر دستور صحابه حجّت
است ،چرا به دستور صحابی معصوم علی ابن

ابیطالب7

که ازدواج موقت را

حالل میدانست ،عمل نکردند؟

امام جعفر صادق 7فرمودَ « :ح َال ُل ُُمَ َّم ٍد َح َال ٌل أَبَداً إِ َىل يَ ْوِم الْ ِقيَ َاى ِة َو َحَر ُاىهُ َحَر ٌام أَبَداً
ال :قَ َ ِ
ع بِ ْد َعةً إََِّل تَ َرَك
إِ َىل يَ ْوِم الْ ِقيَ َاى ِة ََل يَ ُكو ُن غَْي ُرهُ َوََل َِيیءُ َغْي ُرهَُ .و قَ َ
َح ٌد ابْتَ َد َ
ال َعلیَ :7ىا أ َ
ِِبَا ُسنَّةً( ».الکافی ،ج ،9ص ،51ح )96بر اساس این حدیث شریف ،تا روز قیامت کسی حق
ندارد احکام الهی را جابهجا کند .تبدیل حالل به حرام ،بدعت شمرده شده و گناه

بزرگی است.
 .2-5-2مخالفت عمر با متعه و پاسخ حضرت

علی7

منابع اهل سنت ،مکرراً این روایت حضرت

علی7

را در نقد عمل و رأی

عمربن خطاب نقل کردهاند .برای نمونه در تفسیر طبری ،آمده است« :حدثنا ُممد
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همچنین با وجود اجرای آن تا دوران خالفت ابوبکر به عنوان حکم شرعی،

بن املثىن ،قال :ثنا شعبة ،عن احل َكم ،قال :سألته عن هذه اآلية :و الْمحصنات ِىن الن ِ
ِّساء إََِّل ىا
َ
َ ُْ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
استَ ْمتَ ْعتُ ْم به ىْن ُه َّن ،أ ىنسوخة هی؟ قالَ :ل .قال احلَ َكم :قال
َىلَ َك ْ
 ْ أَْْيانُ ُك ْم إىل هذا املوضع :فَ َما ْ

علی رضی اهلل عنه :لوَل أن عمر هن عن املتعة ىا زىن إَل شقی»

(طبری ،ج  ،5ص )6

در این

نسخ شدن این آیه را رد کرده ،بلکه به روایت حضرت علی 7نیز اشاره کرده که:

51

اگر عمر از متعه نهی نمیکرد ،به جز شقیترین افراد ،کسی مرتکب زنا نمیشد.
اگر به فرض ،عمر براساس مصلحت جامعه اسالمی و براساس اینکه خلیفه
مسلمین بود ،حکم تحریم متعه را صادر کرده ،در کالم حضرت امیر المؤمنین
علی ، 7حرمت متعه به عنوان عاملی برای شیوع فحشا و زنا معرفی شده است؛
پس چگونه میتوان ادعا کرد که تحریم ازدواج موقت به مصلحت جامعه اسالمی
است؟
برخی افراد پنداشتهاند که آیة متعه توسط آیات دیگر از جمله آیات ابتدایی سوره
مؤمنون یا آیات مربوط به حکم طالق زن ،منسوخ شده است .در پاسخ باید گفت:
نسخی صورت نگرفته است .زیرا شرط تحقق نسخ این است که موضوع آیات
ناسخ ،با موضوع آیات منسوخ یکی باشد و آیه ناسخ پس از آیه منسوخ نازل شده
باشد .این شرایط در هیچیک از آیاتی که مورد استناد اهل سنت در نسخ حکم متعه
قرار گرفته ،محقق نیست .بنابراین آیه  42نساء نسخ نشده است.
به عنوان مثال :آیه مؤمنون؛ صالحیت این نسخ حکم آیة متعه را ندارد ،براى
اینکه آیه مؤمنون در مکه ،و قبل از آیه متعه نازل شده است .در مکه متعه تشریع
نشده بود چون آیة متعه در مدینه نازل شده است.
همچنین پنداشتهاند که حکم متعه به وسیله آیات ارث و طالق و آیه تعدد
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 .5-5-2رد ادعای نسخ آیة متعه
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روایت که از سایر صحابه و تابعان نیز در سلسله سند حدیث وجود دارد ،نه تنها

زوجات نسخ شده است .این مسئله نیز صحیح نیست ،زیرا نسبت بین آن آیات
وآیه متعه ،نسبت عام و خاص و یا مطلق و مقید است ،نه نسبت ناسخ ومنسوخ.
(طباطبایی ،ج  ،2ص )491
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اسالم که دین فطرت و تعادل است ،تعدد زوجات را بنابر مصالحی پذیرفته و
برای آن شروطی قرار داده است .بنابراین اجرای این حکم در شرایط خاص
خودش ،فواید بسیاری برای جلوگیری از انحطاط اخالقی جامعه خواهد داشت.
اینجا به سه فایدة این دستورالعمل دینی اشاره میشود.
 .1-5محدود کردن وچارچوب دادن به نظام زندگی زناشویی
اسالم ،تعدد زوجات را اختراع نکرد ،بلکه برای آن حدود و قیودی قرار داد .در
اصطالح میگویند :این حکم اسالم ،تأسیسی نیست ،بلکه تکمیلی است .با مطالعه

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

وضع جوامع مختلف قبل از اسالم ،در مییابیم که تعدد زوجات به طور نامحدود
امرى عادى بوده و حتى بعضى از مواقع بتپرستان به هنگام مسلمان شدن ،بیش
از ده همسر داشتهاند ،بنابراین اسالم آن را در چارچوب مصالح وضرورتهاى
جامعه انسانى محدود ساخته و براى آن قید و شرطهایی قائل شده و آن را ضابطه-
مند ساخته است.
 .2-5توجه به نياز عاطفی و اقتصادی زنان بدون همسر
قوانین اسالم براساس نیازهاى واقعى بشر دور میزند ،نه تبلیغات ظاهرى .مسئله
تعدد زوجات نیز از همین زاویه در اسالم مورد بررسى قرارگرفته است .زنانى که
همسران خود را به علل گوناگون از دست مىدهند ،معموالً نمیتوانند به عنوان
همسر اول ،مورد توجه قرار گیرند ،و اگر مسئله تعدد زوجات یا ازدواج موقت در
کار نباشد ،آنها باید براى همیشه بدون همسر باقى بمانند.

(مکارم شیرازی ،ج  ،9ص)493
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 .5فواید تشریع تعدد زوجات و ازدواج موقت

 .5-5راهکاری برای حفظ تقوا و عفاف در صورت فقدان شرایط ازدواج
برخی جوانان به دالیل مختلف مثل گذراندن طوالنی مدت تحصیالت عالیه یا
نداشتن امکانات و شرایط مالی الزم برای ازدواج دائم ،ممکن است تا سالیان متوالی
گرفتار شدن در دام وسوسه شیطان ،آنان را به دنبال راهکاری در جهت حفظ تقوا
میاندازد .در چنین شرایطی ،ازدواج موقت؛ میتواند راهکار مناسبی برای آنان باشد،
زیرا تعهدات سنگین ازدواج دائم (از جمله نفقه) را ندارد و راحتتر از عهدة آن
برمیآیند.
 .5حس انحصارگرایی زنان و ارتباط آن با تعدد زوجات:
با توجه به مباحث مطرح شده ،حکم شرعی تعدد زوجات در شرایط ضرورت،
کامالً منطبق بر عقل و فطرت بشر است .ولی گاهی در زنان ،بر اثر شدت عالقه و
مشاهده میشود .این حس در زن ،مانع پذیرش حضور همسر دوم در زندگی
مشترک میشود .البته باید توجه داشت که این احساس از فطرت آنها نشأت نگرفته
و یک حس مشترک میان همة زنها نیست .زیرا اگر امری فطری باشد میبایست
در همة افراد نوع انسان مشترک باشد .حال اینکه ما شاهد پذیرش چندهمسری از
سوی زنان سایر جوامع اسالمی همچون کشورهای عراق ،عربستان و ...هستیم.
همچنین برخی همسران دوم و سوم این مسأله را متعارض با روحیات خود
نمیدانند .ناراحتی و دلخوری همسر اول به این دلیل است که نگران از دست دادن
شوهر بوده و میخواهد زندگی خود را حفظ کند.
گفتنی است هرچه بیعدالتی و بیدرایتی مرد ،بیشتر باشد ،مقاومت زن اول
افزونتر خواهد بود .اینجا باید شوهر با عشق و عالقه و رعایت عدالت و عدم
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عشق به همسر و زندگی مشترک ،حس مالکیت و انحصارگرایی نسبت به شوهر
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تحریک حسادت ،همسران خود را براساس دستور آیات و روایات مدیریت کند.
خطاهای مردان و زنان نباید موجب وهن به شریعت شود .لذا نگارندگان مقاله در
مقام دفاع از لغزشهای افراد به هنگام اجرای این حکم حکیمانة الهی نمیباشند.
دیگر ،غیرت (حسادت) زنانه امری مذموم شمرده شده است.

عن أبی جعفر 7قال« :ان اهلل تبارك وتعاىل مل يعل الغريً للنساء وامنا جعل الغريً للرجال نأن

اهلل عز و جل قد أحل للرجل أربع حرائر وىا ىلك ْ ْيينه ،ومل يعل للمرأً إَل زوجها وحده فان
بغ ْ ىع زوجها غريه كان ْ عند اهلل تعاىل زانية وامنا تغار املنكرات ىنهن فأىا املؤىنات فال».
امام باقر 7فرمود :خداوند تبارک و تعالى غیرت را براى زنان قرار نداده و تنها
غیرت را براى مردان قرار داده ،چون خداوند عز و جل براى مردان چهار زن آزاد
و هر کنیزى را که مالک شود حالل ساخته است ولى براى زن تنها شوهرش را
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قرار داده است .در نتیجه اگر عالوه بر شوهرش دیگرى را طلب کند نزد خدا زناکار
محسوب مىشود و تنها زنان زشت کردار غیرت نشان مىدهند ولى زنان مؤمن
غیرتشان تحریک نمىشود.

(ابنبابویه ،ج ،9ص222؛ عاملی ،ج ،1ص14؛ طبرسی ،ص496؛ عاملی،

ج ،43ص )952از امام صادق 7نیز روایت دیگری با همین مضمون آمده است.

(کلینی،

ج  ،5ص 535؛ بروجردی ،ج  ،45ص9329؛ فیض کاشانی ،ج ،9ص249؛ مجلسی ،ج  ،1ص)912

با وجود گزارههای قرانی و روایی ناظر به تعدد زوجات روشن میشود که مسئله
چند همسری مغایرتی با فطرت زنان واحساسات آنها ندارد ،زیرا خداوند متعال
امری برخالف فطرت بشری نازل نکرده و وجود غیرت زنانه نیز امری ناپسند
میباشد .البته در متون دینی بر حفظ کانون خانواده و افزایش صمیمت و محبت
بین زوجین نیز تأکید فراوان شده است .از اینرو الزم است حکم تعدد زوجات
در کنار مجموعة آیات قرآنی مرتبط با مباحث خانواده ،مورد بررسی قرار گیرد تا
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از سوی دیگر در برخی روایات ،وجود غیرت در زنان نفی شده و در برخی

نتیجه صحیح به دست آید.
 .2اصل در اسالم ،بنای بر تک همسری
در آیات قرآن کریم ،به رعایت جنبههای محبت و صمیمیت در خانواده و میان

همچنین در آیهای دیگر به مردان خطاب شده که با زنان به نحوی شایسته رفتار
عاشروه َّن بِالْمعر ِ
ِ
وف» (نساء)96/
کنندَ « :و ُ ُ َ ْ ُ
نظام اسالمى در بسیارى از تشریعات خود به عرف عام تکیه مىکند ،البتّه پس
زوجه و حقوق او ،قانونگذارى اسالمى بر عرف ،متکى است .یک زندگى اجتماعی
مطلوب ،عالوه برشرع ،باید باآداب معاشرت عرفی نیز هماهنگ باشد .کلمه
(معروف) در قرآن کریم به معناى هر امرى است که مردم در جامعة خود آن را
بشناسند ،و آن را انکار نکنند و بدان جاهل نباشند و چون دستور به معاشرت با
زنان را با قید (معروف) مطرح کرد ،پس به مردان دستور داده شده ،به گونهای با
زنان خود تعامل و معاشرت کنند که آن گونه معاشرت در هنجارهای جامعة
اسالمی ،معروف و پسندیده

باشد( .مدرسی ،ج  ،4ص)22

بررسی آیات ناظر به طالق نیز نتیجة مشابهی به دست میدهد .اگرچه اسالم آن
را جایز شمرده ،زیرا ممکن است ادامة زندگی مشترک میان زن و مرد ،بنا به عللی
که پیش میآید ،غیر ممکن یا طاقت فرسا شود .در چنین شرایط استثنایی طالق

بررسی مسئله تعدد زوجات و ارتباط آن با فطرت زنانه

از آنکه آن را در یک چارچوب کلّى برمبناى شریعت قرار مىدهد .در باب زندگى
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همسران ،تأکید فراوان شده است .از نگاه قرآن ،زن و مرد همچون لباسی برای هم
ِ
اس لَّ ُك ْم َو
میباشند که میبایست سبب زینت و محافظت از یکدیگر باشندُ « :ه َّن لبَ ٌ
ِ
ِِ
ِ
أَنتُ ْم لِبَ ٌ َّ
اجا لِّتَ ْس ُكنُواْ
كم ِّى ْن أَن ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
اس َّلُن» (بقره )911/یا میفرمایدَ « :و ى ْن ءَايَاته أَ ْن َخلَ َق لَ ُ
إِلَْي َها َو َج َع َل بَْينَ ُكم َّى َوَّدً َوَر ْْحَةً» (روم)49/؛ هدف از ازدواج برقراری آرامش و مودت و
رحمت است.
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تنها راه رهایی است .البته نگاه کلی قرآن به این مسأله سازش و صلح میان همسران
است که در چندین آیه بدان اشاره شده است.

(بقره)494/

در روایات اسالمی ،طالق و فروپاشی خانواده ،مذمّت شدید گردیده و منفورترین
حاللها ،نام گرفته است .به عنوان نمونه ،امام جعفر

صادق7

فرمودند :در بین

حاللهای خداوند ،هیچ چیزی در پیشگاه او مبغوضتر و ناخوشایندتر از طالق
نیست.

(کلینی ،ج  ،9ص )55

از مجموع این آیات و روایات ،برداشت میشود که آنچه مد نظر اسالم و قرآن
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کریم است ،حفظ بنیان خانواده میباشد .امروزه مسأله تعدد زوجات در جامعه
ایران ،آن هم در برخی نقاط و شهرها از سوی زنان ،با اکراه مواجه است .از آنجایی
که قران کریم ،جامعیت پاسخ به همة نیازهای افراد را دربردارد و با توجه به آیه
 96نساء که ،رفتار شایسته با زنان را بر اساس عرف جامعه در نظر میگیرد ،مشخص
میشود که در چنین فضایی که عرف جامعه ،به چند همسری مردان نگاه مثبتی
ندارد و زنان از این مسأله رنج میبرند ،جز در موارد ضرورت و با رضایت کامل
خود زنان این امر اتفاق نیفتد تا سالمت نظام خانواده و آرامش و محبتی که تک
تک افراد خانواده به دنبال آن هستند ،به خطر نیفتد.
به نظر بسیاری از بزرگان دین ،اصل در دین مقدس اسالم ،تک همسری است؛
تک همسری یعنی اختصاص خانوادگی ،بدیهی است که روح زندگی زناشویی که
وحدت و یگانگی است ،در زوجیت اختصاصی ،بهتر و کاملتر پیدا میشود .استاد
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از جمله :آیات  441و  494سوره بقره و آیات 96و  941سوره نساءَ « .و إِ َذا طَلَّ ْقتُ ُم
ِ ِ
النِّساء فَبلَ ْغن أَجلَه َّن فَ َال تَعضلُوه َّن أَن ي ِ
ظ
نك ْح َن أ َْزَو
وع ُ
اض ْواْ بَْي ُنهم بِامل ْعُروف َذال َ
اج ُه َّن إِ َذا تَ َر َ
ك يُ َ
ُْ ُ
ََ َ َ َُ
َ
َ
َ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِِ
كم َو أَطْ َهُر َو اللَّهُ يَ ْعلَ ُم َو أَنتُ ْم ََل تَ ْعلَ ُمون».
كم أ َْزك َ لَ ُ
به َىن كاَ َن ىن ُك ْم يُ ْؤى ُن بالله َو الْيَ ْوم اَلَخر ذَال ُ

مطهری میفرماید« :تعدد زوجات ناشی از یک مشکل اجتماعی است نه طبیعت
ذاتی مرد»

(مطهری ،ص)249

لذا اینکه برخی میگویند مرد تنوع طلب است و چند

همسری فطری مردان است ،مبنای عقلی و نقلی ندارد ،زیرا عواملی که سبب
نمیگردد ،بلکه این عوامل را آسیبهای اجتماعی به وجود میآورند.
اگر مسأله تعدد زوجات و جواز آن برای مردان داده شده است ،به این خاطر
میباشد که اسالم به عنوان آخرین و کاملترین دین ،میبایست از یک نوع انعطاف-
پذیری در احکام تشریعی برخوردار باشد تا در موارد خاص و ضرورت ،حکمی
خاص جاری کند .ولی در شرایط معمولی که نیاز منطقی برای وجود زوجه دوم
در زندگی وجود ندارد ،مرد میبایست به همسر خود اکتفا کند تا صمیمیت و
محبت بین اعضای خانواده و شادابی و نشاط زوجه از بین نرود.
 .9اگرچه در قرآن کریم ،مجوّز ازدواج با چهار همسر دائمی به مردان داده شده،
ولی با توجه به مجموعة آیات قرآن در باب خانواده و اهمیتی که اسالم برای حفظ
بنیان خانواده در نظر گرفته ،این نتیجه به دست میآید که اصل در دین مقدس
اسالم ،تک همسری میباشد.
 .4اسالم که ،آخرین و کاملترین شریعت و پاسخگوی تمام نیازهای انسان در تمام
اعصار است ،جواز تعدد زوجات را صادر کرده تا این امر در موارد ضرورت و به
منظور حفظ جامعه اسالمی از انحطاط و فساد در چارچوب دینی اتفاق بیفتد.
همانگونه که در سایر احکام و قوانین دینی نیز ،در مواردی که فرد در شرایط
خاصی قرار میگیرد ،احکام دین ،راه چارهای برای او قرار میدهد؛ مثالً اصل روزه
در ماه رمضان بر همة مکلفین واجب است ،ولی اگر فردی توان جسمی برای روزه
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نتيجهگيری
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گرفتن نداشته باشد ،میتواند در سایر ایام سال و زمانی که توانایی جسمی پیدا
کرد ،قضای آن را بگیرد.
 .9مسئله تعدد زوجات ،مشروط به رعایت عدالت در میان همسران از جنبههای
تعبیر به «لن تستطيعوا» کرده است.
 .2تعدد زوجات ،با فطرت زنان مغایرت ندارد وحس انحصارگرایی زنان نیز در
جهت حفظ کانون خانواده است که این مسأله در آیات قرآن مورد توجه قرار گرفته
است.
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