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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ جون ١۴
  

 تعدد زوجات در اسالم
  

 !ساير خوانندگان  معزز ومحترم  دانشمند محترم عزيز نعيمی سالم حضور شما و

را متأسفانه حتی در افادۀ اولی به نحوی غير دقيق  آن چرا  شرع اسالمی برای مردان اجازۀ عقد نکاح که ما که اين 

  . اسالمی استۀ بس مھم درحيات و جامعــۀ کنيم مسألــ تعبير می...) رفتن چھار زنگ(

ليت عظيم زن در برابر به ماھيت مسأله و رسالت زن ومرد درجامعه و خانواده و مسؤوحکمت و اساس حکم الھی 

  . است بس مھم وعمدهای خانواده و بقای نسل مسأله 

  :ميفرمايد )  سورهء ا لنساء ٣آيه (  قرآن عظيم الشان در 

َن النَِّساء َمْثنَی َوثاُلََث َوُربَاَع فَإِْن خِ «  : يعنی» ْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوْا فََواِحَدةً َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسطُوْا فِی اْليَتَاَمی فَانِکُحوْا َما طَاَب لَُکم مِّ

) پوشی کنيد و از ازدواج با آنان، چشم(عدالت را رعايت نکنيد، ) ھنگام ازدواج با دختران يتيمه ب(ترسيد که  و اگر می«

)  ھمسرانۀردربا(ترسيد عدالت را  ازدواج نمائيد، با دو يا سه يا چھار تا ازدواج کنيد، و اگر می) ديگر(با زنان پاک 

  .»رعايت نکنيد، به يک زن اکتفاء کنيد

رصورت که اسالم آن راد البته بايد گفت که داشتن  چھار زن در اسالم  نه واجب است و نه سنت بلکه چيزی است

  .استردانيده گ ضرورت و داشتن شرايط مباح

در جواب بايد گفت که . شته باشد عکس چرا برای يک زن در شرع اسالمی اجازه داده نشده است که چھار شوھر داه ب

برايش اجازه ) ن وسنت رسول هللاأقرآن عظيم الش(دين مقدس  اسالم وکتاب مقدس مسلمانان  واصول اساسی دين اسالم 

را ناروا وحرام اعالم نموده است ، وبرای يک فرد  فرموده که يک زن  دريک وقت چھار شوھر داشته باشد وآنن

  .باشد   نبوی اساس ، محترم ومعتبر میيث  حکم قرآن واحاد،مسلمان

اين را طبيعتاً نمی ) مهمرد به مفھوم واقعی کل(ت که مرد چنين اس دوم طبيعت و خلقت انسان ولو غير مسلمان ھم باشد،

 عی اتکای نورمال پاک و انسانی میيزن نورمال به صورت طب. ش با چھار شخص رابطه داشته باشدپذيرد که زن

  . تواند يک مرد درعقد نکاح تأمين شده میخواھد واين با 

ولی با آنھم غرض توضيح بيشتر برخی از داليل را که توسط دانشمند مشھور جھان  اسالمی  استاد سيد سابق در کتاب 

  :دارم   بدان  اشاره میاً بدان اشاره گرديده است  مختصر» فقه السنة« 

  :مسری را اينگونه بيان کرده استاستاد بزرگوار جھان اسالم سيد  سابق  داليل چند ھ
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 در نسلھای بعد که معموالً  ، ھمانگونه ، تعداد زنان بيش از تعداد مردان آنست آيد که در ميان يک ملتی گاھی پيش می - «

، بلکه حتی در حالت صلح نيز در ميان بيشتر ملتھا، تعداد زنان بيش از مردان و دختران بيش از  ، چنين است از جنگ

کمتر از زنان است و  دھند، سطح سن مردان کارھای سخت و طاقت فرسا را انجام می ستند چون بيشتر مردانپسران ھ

گاھی  اين افزايش تعداد زنان موجب جواز تعدد زوجات وچند ھمسری است و عمل بدان را. کنند زنان بيشتر عمر می

دور باشند در ه ، ب حرافات جنسی و ارتکاب رذائلکفيل باشند و از ان  زنان دارای سرپرست وۀگرداند، تا ھم واجب می

رود يا ھم اينگونه  گردد و اخالقيات آن ازبين می دھند و جامعه فاسد می کارھای ناشايست تن در می ، به غير اينصورت

سربرند و اعصاب آرام خود را از ه که زندگی خويش را درحرمان ورنج و بدبختی تجرد ب  زنان مجبور خواھند شد،

  .شود گردد و تباه می توانست ثروت و نيروی بشری جامعه را افزايش دھد، ضايع می که می  بدھند، آن وقت منبعیدست

باشد، چون مرد از ھمان آغاز سن بلوغ و رشد تا دوران پيری و   آمادگی و توانائی عمل جنسی مرد بيش از زن می-

کشد و در  که گاھی تا ده روز طول می  وران قاعدگی ماھيانهکه زن در د ، در حالی ازکار افتادگی آماده عمل جنسی است

عالوه در اوضاع و ه کشد اصالً برای عمل جنسی آمادگی ندارد، ب گاھی تا چھل روز طول می که دوران زايمان و نفاس

ی گمادکه از عدم آ زمانی. احوال دوران حاملگی و شير دادن طفل  نيز، زن برای تقارب جنسی آمادگی چندانی ندارد

مندی داخلی وخواست زن ه عی وضعيت جسم و عدم عالقيی طبگی مشتمل بر عدم آمادگزنيم اين عدم آماد سخن می

ھای  پس بايد اينگونه حاالت زن مراعات شود و راه چاره.  جنسی نيستۀين مدت است که اصالً راغب رابطادر

ھرگاه زن در اين اوضاع و احوال از انجام وظايف . آميزی، متمدن، انسانی و اسالمی ممکن برای آن پيداگردد مسالمت

 ر شرايط وگيکه زنی ديگررا نيزدرصورت وجود د ، عاجز باشد، مرد در اين مدت چکارکند؟ آيا بھترنيست زناشوئی

يرد، اختيارکند و بدان وسيله عفت و عصمت گاساسات که بدون موجوديت اين شرايط مجاز نيست حتی زن دومی ب

کند، که جز  ای را انتخاب که دوستی و معشوقه گناه و ناشايست آلوده نسازد؟ يا اينه خويش را نگه دارد و خود را ب

  . جنسی و حيوانی با وی نداردۀرابط

رود، با وصف  که اميد بھبودی وی نمی ای مريض است گونهه آيدکه زن نازا و عقيم وسترون است يا ب ش می گاھی پي-

آمدن وجود ه مند به که شوھرھم عالق که پيوند زندگی زناشوئی ھمچنان ادامه داشته باشد وحال آن مند استه اين او عالق

  . ی شريک فعال باشدگد در امور زن خواھدکه زنی داشته باشدکه فرزند است وھم می

،   آنھا استۀتر از ھم حل و شايسته که اين راه حل يعنی ازدواج دوباره درصورت وجود ساير شرايط بھترين راه معتقدم

  .تواند آن را نپذيرد و بدان راضی نگردد  شريف باشد، نمیۀو عاطف که دارای دل زنده و ضمير بيدار کسی

که   ، دارای آنچنان تمايل شھوانی سرکشی ھستند، مزاجی و سرشت روحی وحکم فطرت ه  گاھی بعضی از مردان ب-

  . گرمسيری خصوص در مناطقه آيد ب ، برنمی  جنسی آنانۀ ارضای غريزۀيک زن از عھد

راه اخالق خويش را تباه سازند،  و از اين دوست بازی و معشوق بازی  بپردازنده که اينگونه اشخاص ب جای اينه پس ب

 ۀ و قانونی و درصورت داشتن شرايط قانونی وشرعی غريز که از راه حالل و مشروع ان اجازه داده شده استشرعاً بدان

  . صورت چند ھمسری ارضاء نماينده جنسی خويش را ب

گرديده است که جھان اسالمی ازرذايل و پستيھای  براستی اين قانونگذاری و عمل بدان در جھان اسالمی موجب

 به چند که عمالً  که در ميان جوامعی کنند، در حالی استيھای اخالقی بدور ماند اگر براستی بدان عملاجتماعی و نقايص وک

که اگر قانوناً نيز بدان  سفانه اين رذائل شيوع دارد و فراوان استأپذيرند مت ھمسری باور دارند ولی آن را رسماً نمی

  . می مديون ھمين قانونگذاری اسالمی است اسالۀکار در جامع روی آورند، آنان مصون خواھند شد و اين

  : دانند مشاھده شده است که کرده و ممنوع می که چند ھمسری را حرام براستی در ميان جوامعی
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، بيش از زنان  که در بعضی جاھا تعداد زنان فاحشه و بدکاره ، تا جائی گرديده وگسترش يافته است فسق و فجور شايع  -١

  .باشد میشوھرکرده و دارای شوھر 

حتی در بعضی مناطق . شودکه تعداد فرزندان نامشروع فزونی بيشتری داشته باشد بديھی است اينکار موجب می  -٢

  . بيش از فرزندان مشروع است)  %۵٠( پنجاه درصد  (تعداد فرزندان نامشروع 

ھای روانی و  سمی و عقده، موجب بروز امراض ج که اين پيوندھای نامشروع آلودگی جنسی ثبوت رسيده استه ب  -٣

  .گردد ھای عصبی می نابسامانی

 روانی به ھمه سرايت  از راه اين تماسھای جنسی نامشروع عوامل سستی و ضعف وانحالل و از ھم گسيختگی  -۵

  .کند می 

فتگی شود و زندگی زناشوئی دچار نابسامانی و آش گسيخته می  اساس پيوندھای محکم و استوار بين زن و شوھر ازھم-۵

 نظام و اصوالً . آيد حساب نمیه شود، که چيزی باارزش ب گردد و روابط و پيوندھای خانوادگی آنقدر از ھم گسسته می می

  .گردد خانواده متالشی می

که اوآنان را پرورش  اين فرزندانی: تواند با جزم و يقين بگويد که شوھرنمی شود تا جائی ، تباه می  صحيح نسبۀ شجر-۶

 طبيعی مخالفت با ۀ، نتيج که برشمرديم و مفاسد ديگری از اين قبيل اين مفاسدی.  صلبی او ھستندۀاستی از نطفدھد، بر می

باشند بر  فطرت صحيح بشری وانحراف ازتعاليم و رھنمودھای درست الھی است و اينجا بھترين و نيرومندترين دليل می

، بھترين و سالمترين راه است و اين قانونگذاری اسالم،   ھمسری، برای پيوند زناشوئی و چند که راه انتخابی اسالم اين

  . » کند و برای فرشتگان آسمان نيست  زمين زندگی میۀکر که بر روی ترين قانون برای بشری است مناسب

  . شرع به نقل است نه به عقل. ويک مطلب اخير

.  واعتقاد داشتن اساس سخن استکه شخص مسلمان است درمسايل مطابق نصوص واضح شرع عمل کردن درصورتی

کنيم و بحث ھای سازنده را م عمق احکام راستين الھی تالش ناين بدان معنا نيست که ما وظيفه وحق  نداريم برای فھ

  ختم. نمايم  از توجه وحسن نظر شما ابراز سپاس وتشکر  می. ين عرضه منع قرار دھيمادر

 

 

 :تتبع ونگارش

  » سعيد افغانی –يدی سع« امين الدين داکتر الحاج 

   جرمنی-ل مرکزفرھنگی د حق الرهومسـؤ و يــژيک افغانـمديـر مرکز مطالعات ستراتـ


