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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  عزيز نعيمی

  ٢٠١۴ جون ١٣

  

  »تعدد زوجات در اسالم«اشاره و سؤالی در باب 
  .احترامات تقديم است» سعيدی«محترم الحاج داکتر صاحب 

ی بدين سو شخصاً به اسالم به مثابۀ يک دين نه اعتقادی داشته و دارم و نه ھم خود را مکلف به از آوان نوجوانھرچند 

به آن خواندن آن را  ، می خوانمم خودبه عالوۀ آن کهعمل در پناه دساتير آن می بينيم، باز ھم نوشته ھای جنابعالی را 

ھا توصيه نموده و باز ھم توصيه خواھم د، نيز باراز محمد تشريف دارن» مسلمان تر«عده از دوستان و آشنايانی که 

زيرا من به تجربه دريافته ام . علت چنين تصميمی که در ظاھر شايد متضاد به نظر برسد، ھم کامالً روشن است. نمود

ت يک بار به مثابۀ اصل و کلي. که در کشور ما افغانستان، دين به دو شکل به مثابۀ آفت و بالی جان مردم عمل می کند

  . آن اضافات و زوايدی که در خرافه بودن، گوی سبقت را از دين ھم می ربايد،دين و بار ديگر

، ».آزاد ل«ھمچنين دريافته ام که اگر برای نجات انسانھا از آفت دين در کليت دين، به نويسندگان گرانقدری از سنخ 

زوايد و بند ھای ديگری که زنجير ھای اسارت دارد، جھت زدودن مبرم  جامعه نياز ،و ساير متفکران دلير» رھا. س«

موجوديت انديشمندان پرکار و دينی را مضاعف ساخته اند و اينک به نام دين، مردم ما را به روز سياه می نشاند، 

  . چون جنابعالی نيز ضرورت خود را داردشجاعی

 چون از فاميلش اجازه -ه وفات نمود،  دوم خيرخانۀھمين حدود دو ماه قبل بود که يکی از ھمسايه دکانھای ما در حص

 وی يک معلم فقيری بود که در کنار معلمی ورکشاب ترميم راديو، تيپ، تلويزيون و -ندارم، از بردن اسمش معذورم

اظ شخصی آدم متشرعی نبود، مگر به جرأت نوشته می توانم که انسان جواد، از لح. ساير وسايل برقی نيز داشت

زيرا در جريان سگ جنگی ھای اخوان، و . فداکاری بود، گذشته از آن انسان با ھمتی نيز بودبزرگمنش، مردم دوست و 

 می سوختند، در »علی و عمرمحمد، «پيروان به حق زمانی که مردم قسمت ھای مختلف شھر کابل در آتش جنايات 

 را که ھيچ گونه نسبتی با ھم نداشتيمحتا من .  فاميل را صميمانه پذيرائی نموده خم به ابرو نمی آورد۴خانه اش بيش از 

و صرف می دانست که يک معلم بودم و با نقص جسمی می بايست چند سر خانواده را بعد از گريز از سراجی و 

را در کمک به من در عمل به اثبات اش ، تنھا نگذاشته و آمادگی می نمودم تمام ھست و بود ما، سرپرستی ینابود

  . رسانيده بود

سانی وفات می نمايد، صرف نظر از اين که مصارف مريضی اين معلم فقير چگونه تمويل گرديد، ھنوز حال چنين ان

و موالی، حسن  عالی« بريز بريز مردم آغاز يافته ،ساعاتی از نشر خبر مرگش نگذشته بود که به گفتۀ ما مردم کابل

 و اين که مردم می خواستند تا در ا آدم خوبی بوداين که متوف. در آن جا جمع شدند» ...آلی و موالی«  و يا ھم »ديوالی
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مراسم تکفين و تدفين وی حصه بگيرند، امری بود خوب، اما اين که ھمه بايد پذيرائی می شدند و برای ھيچ کس مطرح 

حاجی «نبود که از چه مدرکی بايد تأمين مالی صورت گيرد و به دوام آن چند افسقال ريش دراز که پيشوند ھای 

 با کله ھای بی مغز حمل می کردند، شروع کردند به چانه زدن به راافزون بر نامھای شان » مال صاحب «و» صاحب

  .ارتباط اسقاط

 و داشتن ماشيندار پشت شيشه، به مثابۀ حد اقل دلم می خواست نوشتۀ صمد بھرنگیدر چنان محلی گذشته از آرزوی 

ا تحميل نمايم، که با تأسف نشد و تا جائی که اطالع دارم آن بيچاره شما راجع به اسقاط را می توانستم به زور باالی آنھ

با ديدن چنين جرياناتی است .  لک افغانی نيز قرضدار شدند٣٠٠خانواده به عالوۀ از دست دادن رئيس خانواده، حدود 

الب شما داشتم، بی مورد که نوشته ھای شما را بسيار سودمند يافته و انتقادی را که در آغاز بر پورتال به خاطر نشر مط

   .دانسته آن را پس گرفتم

 عقلش را نيز از دست داده و با من خصمانه ،اين نکات را بدان علت نوشتم، تا شما فکر نکنيد که معلم لنگ در کنار پای

  .برخورد می نمايد و چنان تفکری باعث نگردد تا قبل از غور در مورد سؤالم به پيش قضاوتی دست بزنيد

  !اکتر صاحبمحترم د

، ھمان ظيفۀ تان است چيزی را که باور داريد و يا درست می دانيد با ديگران نيز در ميان گذاريدوبه نظر من اين حق و 

 آزاد - افغانستان آزاد«طوری که مخالفان شما ھم عين حق را دارند و اين ھم يکی از امتيازات فراموش ناشدنی پورتال 

بر روی نشر مطالب متضاد ايدئولوژيک باز گذاشته، مطالب متقابل را با ويراستاری  که صفحاتش را  است »افغانستان

بر ھمين مبنا تا اينک که جنابعالی به صدھا صفحه در موارد گوناگون نوشته ايد، ھيچ گاھی به . مشابه منتشر می سازد

گر در اين اواخر با تأسف من در طرز خود حق نداده ام تا شما را به خاطر تبليغات مذھبی تان مورد سؤال قرار بدھم، م

، به نحوی گرايش به مباحثه و پوليميک بيان و افادۀ شما، خالف روش ھميشگی تان به جای تبليغ پايه ھای اعتقادی تان

  . را مشاھده می نمايم که به نا گزيز ايجاب بحث را می نمايد

 تعدد  و علمی بودنرائۀ دليل به خاطر معقوليتو اينک ا» روح«به صورت مثال می توان از بحث ھای شما در مورد 

در ھمان حدی را با تأسف به جای آن که بحث تان » آداب جنازه «  شما در سلسله مقاالت .زوجات در اسالم را نامبرد

وُح ِمْن أَْمِر َربِّي« يعنی که قرآن قيد نموده است  وِح قُِل الرُّ د، به نحوی با وارد شدن تمام  می نمودي » َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

در بحث تقدم روح بر ماده و دوام روح بدون ماده، مکتب ھای مخالف را به مبارزه طلبديد، ھر چند من اين نکته را در 

، مگر متأسفانه تذکر مختصرم امکان ھمان زمان خواستم به شما در ميان بگذارم و تذکر مختصری ھم در زمينه بدھم

تعدد زوجات در اسالم وقتی داليلی ارائه می داريد، با اجازه و علمی بودن رتباط معقوليت نشر نيافت، مگر اينک به ا

  .اندکی در آن مورد مکث می نمايم، اميد اين تذکر امکان نشر بيابد

  :  زوجات در اسالم چنين می نگاريددجھت تثبيت معقوليت تعد» ... نکاح ، رھنود «شما در قسمت پنجم مقالۀ تان 

 اساساً تعدد زوجات از جانب دین مقدس اسالم وضع خواھم  خدمت خوانندگان  با تمام  قوت تذکر دھم که الم میدر بدو ک«

نگردیده است، بلكه تعدد زوجات در اكثر  شرایع  و قوانين  قبل از آمدن دین مقدس  اسالم  وجود داشته و به نحوی از انحاء 

 عرب قبل از اسالم بيش  از ھر ملت  دیگرى  .وجود داردر ما افغانستان خصوص در کشوه در کشور ھای  اسالمی بھنوز ھم 

زنھاى متعددی  را در نكاح  خود داشتند،  دین مقدس اسالم   آمد  و حد وسط  را در این  مورد انتخاب  كرد  و براى تعدد 

د و شرایط و مقر راتى  را براى  تعدد زوجات  حد و مرز  مشخص را تعيين كرد  واجازه  نداد كه از  این حد  تجاوز صورت گير

  ».زوجات  در نظر  گرفت  كه با  رعایت این شرایط زیانھاى  ناشى  از تعدد زوجات  از بين  خواھند رفت

، بلکه فرموده  نكرده استوبر آن امر چنانچه گفته آمدیم كه دین مقدس اسالم  تعدد زوجات را  مباح  نموده  وآن را واجب «

   می تواند تا چھار  زن بگيرد، اما اعتدال  امكان وشرایط الزم را  داشته  باشد  اگر مایل  باشد با رعایت ھر كس (:است 

ممنوعيت  ازدواج با بيش از چھار زن بر اساس  این  فرمودۀ خداوند متعال   )واجب نيست  كه حتماً چھار  زن را  داشته  باشد

زنھائى را  ( ) ٣:  نسا ء  ۀسور( »  ب لكم  من النسا ء مثنى وثالث ورباع فان خفتم أال تعدلوا فواحدةفانكحو مأ طا « .ميباشد

كه براى شما حالل  ودلتان  آنھا  را  می خواھد و پسند می كند از یك  تا  چھار  به نكاح  و  ازدواج  خود در آورید و نباید بيش  

این امر وقتى است  كه بتواند در بين  آنان  عدالت  و مساوات   در حقوق  شرعى  از چھار  زن  در  نكاح  داشته  باشيد، و
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رعایت  كنيد ،  وقتى بيم آن داشتيد  كه قادر  به رعایت  عدالت  در بين  چند  ھمسر  نمى  باشيد، باید   به یك زن  اكتفاء  

   » .)كنيد
  :برخى از دالیل علمى مباح بودن تعدد زوجات « 

دالیل علمى براى  جایز بودن  تعدد زوجات   می توان  فقط و فقط  به این  نقطه اكتفاء كرد  كه این  امر  به در مورد   

 و این مسأله از فطرت  بشرى  انسان سر  چشمه گرفته ومی توان   خصوصيات  وطبيعت  وسرشت  انسان  بر می گردد،

   . اقتضاء  می نمایدخصوصيات  سرشتى  و طبيعت انسانى  تعدد زوجات را گفت كه

ت  تام  ضاحھمچنان اگر  آمار  وسر شماریھاى ملت ھاى  مختلف  جھان  را حتى در شرایط صلح  مورد نظر قرار دھيم  به و

و اگر این  مسأله از لحاظ علمى  ومنطقى حل   نمى گردید . در خواھيم  یافت  كه تعداد   زنان  بيشتر از  تعداد  مردان است 

   .اد  به اوج خود می رسيد، شرارۀ  فس

     است ) عقيم  و نازا (ھمچنان عامل دیگر  تعدد زوجات  مبتال  شدن  زن  به امراض  شدید  وصعب العالج 

مرد داراى غریزۀ  جنسى شدید   و ھمچنان برخى از اوقات   غریزۀ  جنسى  در زن   به خاموشى  می گراید  و یا به عكس  

د با یك زن عفت  خود را  محفو ظ  نگاه  دارد،  ویا گاھى  عادت  ماھانۀ زن  طوالنى  است  و به وحاد ترى است  و نمی توان

 اجتماعى  به مرد  اجازۀ  تعدد زوجات  داده  نشود ،  آن مرد ناچار   ده روز در ھر ماه  می رسد اگر  در چنين  شرایط  و اوضاع

طالق دھد  و تردید نيست  كه طالق  در چنين اوضاع واحوالى  به مراتب  است   یا دچار  كار ھاى  نامشروع شود  یا زنش را 

  ».براى زن  مضر تر  وزیا ن آورتر  از این است ،  كه زن دیگرى  شریك  زندگيش  شود 

  !محترم داکتر صاحب

ه تعدد زوجات شما در آغاز مبحث وقتی می خواھيد وارد قضيه شويد، بسيار روشنگرانه به اين نکته اشاره می نمائيد ک

خوب قضيه بر ھمين .  و اسالم حتا آن را محدود ساخته استاختراع اسالم نيست، بلکه قبل از آن نيز وجود داشته است

دوران قبل از اسالم و يا ھم به گفتۀ مؤرخين از مبنا می بايد مورد تحليل قرار گيرد، يعنی تعدد زوجات امريست که 

، آيا نبايد به خود حق داد که اگر ديروز آنھم بر مبنای توالی تاريخی، رد شده استاسالمی، دوران جاھليت به اسالم وا

می شد به آن به ديدۀ اغماض نگريست، اينک زمان آن رسيده است که با قاطعيت عليه آن موضع گرفت و به عوض 

  تأکيد ورزيد؟غير علمی بودن و ضد انسانی بودن آن بر ارائۀ داليلی به زعم شما علمی، 

 آن گذشته وقتی جنابعالی در تمام اين بخش بحث، از فرض برتری توانائی مردان در عمل مقاربت ياد دھانی می از

نمائيد و ھمين نکته را پايه و اساس حکم تان در علمی دانستن اجازۀ تعدد زوجات قرار می دھيد، آيا حاضر ھستيد 

 اميدورام من را به ابوھريره و امثال وی –؟  نمده ايدصادر کدام تحقيقات علميی ازبعد را د که چنين حکمی ييسنوب

  .رجعت ندھيد

  !محترم داکتر صاحب

امروز که ما در عصر کمپيوتر زندگانی می نمائيم و جھت پيدا نمودن يک مطلب مجبور نيستيم سر را سفيد ساخته از 

ک کليک امکان مطالعۀ ده ھا ھزار مقاله و  و کافيست با ياين شھر بدان شھر و از اين کتابخانه به آن کتابخانه سر بزنيم

  را»برتری توانائی جنسی مردان نسبت به زنان«مطلب را پيدا نمائيم، آيا ھيچ شده است وقتی می خواستيد چنين حکمی 

بخوانيد که در بخش معين » مقايسۀ توانائی جنسی زنان و مردان «نصادر نمائيد، سری ھم به کمپيوتر زده و با نوشت

 با مواضع مخالف و متضاد در زمينه وجود دارد؟ اگر شما به چنين کاری دست نزده ايد با اجازه من انجام لهچند مقا

  :دادم، و نتيجه چنين بود

اجازه دارم بپرسم شما که .  دری در گوگل آمده است– ھزار بار اين مقايسه صرف به زبان فارسی ٧٠٠ ميليون و ١٠

اد و دعلمی ثابت نمائيد، چه تع» سرشت و فطرت انسان«لمانه را زير عنوان می خواھيد يک عمل غير انسانی و ظا

 از قلم انسانھای دانشمندی چون جنابعالی  آنھادر صد قابل مالحظه ای ازفيصدی از اين مقاالت را که خوشبختانه 

  تراوش نموده، از نظر گذرانيده ايد؟

  !محترم داکتر صاحب

 تمام اين تحقيقات را انجام داده ايد و تمام آن مطالب را از نظر گذرانيده و برای يک لحظه فرض می نمائيم که شما

، که چون توانائی جنسی مردان در کل نسبت به زنان بيشتر است، لذا بايد چند زنی را سرانجام بدين نتيجه رسيده ايد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

د که نيازمنديھای جنسی شان حال اگر در اين بين زن و يا زنانی پيدا شون. جھت حفظ بقای جامعۀ سالم مجاز دانست

 شريعت اين اجازه را با آن زن و يا بيشتر از يک مرد که جای خود دارد، بيشتر از چند مرد باشد، آيا در چنين صورتی

 که برای زنم چند شوھر می توانم يد از من نخواھ، اميدورام به جای پاسخ–. زنان می دھد که چند شوھر داشته باشند

 در ، سالھا قبل يک تن از اخوان بچه ھا به جای استدالل، به تحريکات عاطفی برخاسته از جامعهپيدا نمايم کاری که

   .- بحث با من دست زد

  !محترم داکتر صاحب

نشسته و » سردخل دکان«رف يعنی از ھمان آوان نوجوانی، چون پای نداشتم جھت کمک به پدرم من از سالھا بدين ط

دری من و اوالدم می باشد، در تمام اين مدت صادقانه برايتان بنويسم، حتا يک بار گفته می توانم که دکانداری شغل پ

نشده که دوا و کريمی جھت عالج ناتوانی جنسی زنان به چشمم خورده باشد، اما ھمين اکنون در ھمين دکان پسقولۀ 

  :ی ھمۀ آنھا نوشته شده است نوع دوای ساخت پاکستان و ھندوستان در دکانم وجود دارد که بر رو۶پشت داش، بيش از 

گرفته تا نمی دانم چه » وياگارا«حال از دوا ھای قيمتی که در دوا خانه ھا وجود دارد از . » عالجمردانه کمزوری کا« 

 در ھند و ی کهکه از قرار گفتۀ دوستان» مردانه کمزوری کا عالج«و چه، که بگذريم، ذات موجوديت ھمين مشکل يعنی 

چنين اعالناتی برخورد نمود، برای تان اين به وده اند، در ھر در وديوار می توان به ھزاران بار پاکستان مسافرت نم

  ؟. که در حکم علمی دانستن تعد زوجات، در گام نخست برعلم پای گذاشته ايدنکته را نمی رساند

ن تان تبليغ نمائيد، صرف از نظر من شما می توانيد و حق داريد، حتا برای جواز تعدد زوجات به مثابۀ بخشی از دي

خواھشی که از شما دارم آن را علمی ندانيد، زيرا چنين ادعائی گذشته از طرز قضاوت شما، علم را نيز زير سؤال برده 

  .با جھل يکسان می سازد

د آرزومندم از من نرنجيده باشيد و بيشتر از پيش خود را مصروف زدودن خرافات اضافی دين نمائيد، نه اين که بکوشي

 من ضمن انتظار در مورد خواندن حکم شرع در مورد زنانی که توانائی جنسی بيشتر از .تا خرافات را علم ثابت نمائيد

  .مردان دارند، از جانب خود وعده می دھم که بحث را بر ھمين روال باز ھم ادامه دھم

  


