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 مقدمه مترجم
ق رار جواز چند همسري به عنوان حكمي ديني در اديان متعددي مورد تصويب

با اين وجود، در عصر تجدد، اين حكم از جوانب مختلف مورد تأمل. گرفته است
و مخالفان واقع شده است هم از همين روست كه اين موضوع را مي1.مدافعان توان

و به عبارتي كالم برخي اديان  و هم در مدافعات ديني يا الهيات در تاريخ اديان،
د. جستجو كرد و تنها با تأمل ور از علقههمچنين شايسته است به هاي ديني،

و روايي يا ناروايي آن را مورد  عقالني جايي در فلسفه دين بدان اختصاص داد
. بررسي عقالني قرار داد

و جامعي در زمينه نظر به اينكه در گفتمان نظري فارسي زبانان كمتر اثر مدون
و زن در ازدواج و حقوق مرد و نيز با هاي جمعي چند همسري، وظايف وجود دارد،

 

زبب پيرامون موضوع چند همسري كتب بسياري-1 البته تمامي. ان انگليسي نوشته شده استه
و مسيحيت. انداين كتابها به چند همسري در اسالم نپرداخته چرا كه اين حكم در اديان يهوديت

اما تعداد كتابهايي كه در اين زمينه به زبان انگليسي انتشار يافته است قابل. نيز رواج داشته است
و تامل است :بهبه عنوان مثال بنگريد. توجه

1. Abdul-Rahman Al-Sheha, Women in islam & Refutation of 
some Common Misconceptions, 

2. Sara Barringer, Gordon, The Mormon Question: Polygamy and 
Constitutional Conflict In Nineteen Century, University of 
North Carolina Press, Chapel Hill and London, 2002.

3. Samuel Chapman, Polygamy, Bigamy and Human rights Law,
Copyright © 2001 by Samuel Chapman, U.S.A. 

4. chapter XII of the Book Sexuality in Islam by Heba G. Kotb 
M.D, from pages 177 ff. The Book is a dissertation for 
presented for PhD.  

5. Huston Smith, Islam (A Concise Introduction), Harper Colin's 
e-books, pages 65 ff.    
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 ديني چند توجه به اينكه فارسي زبانان متعددي در كشورهاي خاورميانه بنا به جواز
اند، نياز به ترجمه اثري همدالنه براي آگاهي همسري، عمالً درگير اين مسأله شده

كتاب حاضر هر چند.شداز مدافعات ديني نسبت به اين حكم احساس مي
ك جامع ه در زمينه چند همسري نوشته شده است، اما به لحاظ ترين كتابي نيست

و فلسفي پيچيده و نيز با توجه به اينكه مالحظات عقلي و قابل فهم بودن، اختصار
اين نكته. را عرصه حضور نداده است، به نظر مترجم براي فارسي زبانان مفيد آمد

ت احتمالي چند قابل ذكر است كه اختصار اين كتاب، بر جامعيت آن در ذكر مدافعا
و نويسندگان كتاب، به بياني همه فهم، همسري، خلل چنداني وارد نكرده است

و غيرمستقيم ارائه كرده .اند داليل چند همسري را بطور جامع
اما راجع به نگرش كتاب حاضر بايد گفت عمده رويكرد دفاعي اين كتاب به

ان بارها به فراخور نويسندگ. مسأله چند همسري، رويكرد مبتني بر سنّت است
كنند كه جواز تعدد زوجات، امري است كه توسط خداوند ترتيب مطلب اشاره مي

و حتي در ابتداي كتاب بيان مي دارند كه در صدد دفاع از اين حكم يافته است
و فراتر از  نيستند، چرا كه اين حكم، امري است كه خداوند براي انسان اراده كرده

هايي از تأمالت با اين حال در سرتاسر كتاب، رگه1.ستاراده خداوند، حجتي ني
.خوردعقالني در دفاع از چند همسري نيز به چشم مي

شايد بتوان مالحظات عقلي نويسندگان در دفاع از چندهمسري را در محورهاي
: ذيل ترسيم كرد

و صحابه رسول نخست رجوع به سنّت رسول اكرم صلي اهللا عليه وسلّم
مياهللا عنه رضي هرچند مقدمات اين دليل تصريح. شودم است كه بعنوان دليل ارائه
و روش بزرگان ديني، نمي شود، اما استدالل به اين نحو قابل نمايش است كه رويه

و پيامبراسالم صلي. قابل اقتباس است و سلّم صحابه به رويه چند همسري اهللا عليه
ج. كردهاند عمل مي و مشروع استبنابراين چند همسري امري اين نخستين. ايز

 

كه-1 و خواننده گمان كند از اين جهت ممكن است كتاب در ابتدا ايمان گرايانه جلوه كند

. تامالت عقلي در دفاع از حكم تعدد زوجات ارائه نخواهد شد
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توان اين نوع از نوع از استدالل عقلي مضمر در بيان نويسندگان كتاب است كه مي
در نفي استبعادِ. اي مقبول دانست در حوزه پيروان يك دين تا اندازهاستدالل را 

و آشنا و براي تفريب به ذهن نمودن خواننده با ازدواج رواييِ حكم چند همسري،
و در ضمن جمعي،  نويسندگان فصلي را به سابقه حكم چند همسري اختصاص داده

دارند كه ادعاي مخالفان متجدد چند همسري مبني بر اينكه اين فصل، بيان مي
و تمدن غرب  تك همسري در عالم مسيحيت تاثير چشمگيري بر رونق فرهنگ

كهمياز اين نگاه گفته. داشته است، ادعايي است كه از دو جهت خطاست شود
ت ك نخست بايد در اين مطلب ترديد داشت كه آيا پيشينه مسيحيت واقعاً مروج

و يا تنها دوره را همسري بوده است و يهودي، چند همسري هايي از تمدن مسيحي
الذكر از اين جنبه نيز قابل از سوي ديگر ادعاي فوق. اند در كارنامه ديني خود داشته

و و فرهنگ  تمدني كه علي االدعا نتيجه حكم تك همسري خدشه است كه رونق
. بوده است، آيا حقيقتاً تمدن ساز بوده است يا خير

هاي متعددي با جامعه مردساالر مخالفت. به نظر نويسندگان چنين نبوده است
و هنوز هم مردساالري با وجود منع چند همسري به اشكال  غربي صورت گرفته

م. مختلف بر غرب احاطه دارد ميهمين هاي دفاع از دهد كه انگيزهخالفتها نشان
آيند، تنها حقوق زنان، كه در قالب تأييد منع چند همسري همواره به زبان مي

نويسندگان. سرپوشي هستند تا سيطره مرد را بيش از پيش بر جامعه دوام بخشند
جاظهار مي امعه دارند كه تك همسري تنها در شعارها خود را نشان داده، اما واقعيت

و البته بسيار سهل و به دور از مسؤليت غربي، چند همسري را به شكلي ديگر تر
نويسندگان. هاي موجود در ازدواج هاي جمعي، در خدمت مردها قرار داده است

دارند كه جامعه غربي، به نام دفاع از حقوق زنان، تك همسري را رسميت بيان مي
انداخته است كه نه چند همسر، اما چند داده، اما در عمل، مردان را در وضعيتي 

و همدم مي و يار و فارغ از معشوقه و بنابراين بدون دغدغة مسؤليت پذيري گيرند
ميتعهدات ازدواج .گيرندهاي جمعي، تنها از ثمرات آن بهره

تواند شكلي از ازدواج شود كه تك همسري نمياز سوي ديگر استدالل مي
از اين رو اين سؤال پرسيده. جامعه را تأمين كندصحيح باشد كه نيازهاي واقعي
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از نگاه نويسندگان،. شود كه يك ازدواج صحيح بايد چه اهدافي را برآورده سازدمي
و متون ديني است، هدف ازدواج تنها رفع نيازهاي  كه البته نگاهي مبتني بر دين

يا. غريزي جنسي نيست  آرامش را به قرآن اشاره دارد كه ازدواج بايد مفهوم سكن
و روحي، هر دو، فراهم مي و سكن با رفع نيازهاي جسمي . شودما انسانها هديه كند

و با چند همسري مخالفت مي -اما جامعه غربي كه تك همسري را وجهه نظر دارد
و آرامش باشد، سازگار افتدورزد، نمي . تواند با اين غايت ازدواج كه عبارت از سكن

و هم اين در حالي است كه شك ل ازدواج اسالمي، هم برآورنده غرايز انساني است
و آرامش رواني نزديك مي . كندجامعه انساني را به امنيت

و و حقوق زن صرفنظر از اين نوع استدالل ها، كتاب همچنين به ذكر مسؤليتها
و از اين جهت نيز كتابي، در حد خود، قابل ستايش استمرد نيز مي . پردازد

هاي جمعي در هيچ اثر فارسي به شكل مدون ام مربوط به ازدواجگردآوري احك
و زن را به شكلي زيبا در  وجود ندارد؛ اما اين كتاب مسؤليت هاي مختلف مرد

و وقت: همچون-هايي جدابخش -حقوق مسكن، مسافرت، همخوابگي، ثروت
خوذكر كرده كه اين مطلب خود مي اننده تواند سهولت دسترسي به مطالب را به

. عرضه دارد
تواند مورد استفاده تماميمي» چند همسري در اسالم«از اين جهات كتاب

و  و يا عالقمند به تحقيق فارسي زباناني واقع شود كه يا درگير چند همسري هستند
از. باشندپژوهش در اين موضوع مي اما انگيزه اصلي مترجم از ترجمه اين اثر بيش

و بررسي بيشتر پيرامون همه، رونق دادن به مباح و مجالي براي بحث ث الهياتي
به نظر مترجم حكم چند همسري به عنوان حكمي فقهي. اين موضوع بوده است

كه از منابع ديني قابل اقتباس است، چنانچه بخواهد به منزله حكمي كه در همه 
و زمانها شايسته تبعيت است نگريسته شود، الزم است مورد دفاع عقالني واقع  شود

افزون برآن، متفكران جامعه ديني وظيفه دارند تا شبهاتي را كه در صدد نقد اين 
. حكم هستند، پاسخ گويند

و نيز نويسندگان كتاب در خور توجه است دكتر. اما نكاتي چند پيرامون ترجمه
و در كانادا كه-ابو امنه بالل فيليپس در جاماييكا، جزاير اينديز غرب، زاده  جايي
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در. رشد يافت- اسالم را پذيرفت1972به سال وي او مدرك كارشناسي خود را
علوم اسالمي از دانشگاه اسالمي مدينه، عربستان سعودي، كارشناسي ارشد خود را 
و مدرك دكتراي تخصصي  در رشته الهيات اسالمي دانشگاه رياض، كالج آموزش،

دكتر فيليپس،. تان اخذ كردخود را در رشته مطالعات اسالمي دانشگاه ولز، انگلس
 مركز اطالعات اسالمي را در دبي، امارات متحده 2001 تا 1994در خالل سالهاي 

و اسالمي دانشگاه آمريكايي در دانشگاه دبي. عربي بنا نهاد او استاد مطالعات عربي
و اسالمي در دانشگاه پرستون عجمان،  و عجمان، رئيس دپارتمان مطالعات عربي

و هم اكنون استاد آموزشي قطر گست سنتر، در دوحه، اياالت مت حده عربي است
و نيز. قطر است تاليفات وي شامل ترجمه آثار متفكران اسالمي به زبان انگليسي

از جمله آثار او عبارتند. تأليف كتابهايي براي عموم مردم در موضوعات ايماني است
رسم الخط عربي در نسخ«،»گفتار ابن تيميه در باب جن؛ اغواء شيطان«: از

و مباني«،»مكتب انصار«،»تفسير سوره الحجرات«،»تكامل فقه«،»خطي اصول
،»مجموعه مطالعات اسالمي در چهار جلد«،»رستگاري از طريق توبه«،»توحيد

و عمره« و نگارش عربي به زبان ساده«،»حج به«،»قرائت و نحو عربي صرف
پيام«،»تعبير خواب«،»ها در دين اسالمهترينب«،»هدف از خلقت«،»زبان ساده

 ....و» مراسم سوگواري در اسالم«،»حقيقي عيسي مسيح
و به سال همچنين دكتر جميله جونز اهل جورجياي اياالت متحده امريكاست

 در حاليكه در دانشگاه ايالتي وين در دترويت ميشيگان، دانشجو بود، به دين 1971
و در تدريس زبان انگليسي به افراد غير او ليس. اسالم گرويد انس آموزش دارد

و نيز)T.E.S.O.L(انگليسي و در كشورهاي آمريكا ، داراي كارشناسي ارشد
و عربستان سعودي به تدريس انگليسي پرداخته است دكتر جميله مسؤل. مراكش

و نويسنده كتب اسالمي برا ي شماري از مدارس اسالمي در اياالت متحده آمريكا
. كودكان است

مي. راجع به عنوان كتاب نيز نكتة قابل توجه اي وجود دارد دانيم واژه چنانكه
polygamy و در زبان عربي به » تعدد الزوجات« كه در عنوان كتاب آمده

اما روشن است. برگردانده شده است، در اين اثر به چند همسري ترجمه شده است
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ه . مسري است؛ خواه همسر، زن يا شوهر باشدكه پوليگمي در اصل، به معناي چند
اند، هايي كه اين عنوان را ذكر كردهبه عبارت ديگر، در مدخل دايره المعارف

اما روشن است كه در دين اسالم چند. گيردپوليگمي هر دو مورد را در بر مي
مي. همسري، تنها براي داشتن چند زن به كار مي رود بود از اين جهت شايد بهتر

ميكه  مي. كردمترجم اين واژه را به چند زني بودن ترجمه شود اما چنانكه مالحظه
و شيوع. انتخاب شده است» چندهمسري«واژه  در حقيقت وجه اين ترجيح رواج

و اعتقاد بر آن است كه چندهمسري با توجه به  استعمال اين لفظ در فارسي است
به ذهن خواهد» زني بودنچند«بافت فرهنگي مخاطبين فارسي زبان، به معني 

. آمد
اين نكته نيز شايان ذكر است كه مترجم سعي كرده به متن كتاب، پايبندي
و موافقت يا مخالفت با مباحث طرح شده به كلي  و از اظهار نظر مطلق داشته باشد

دهنده موافقت يا مخالفت از اين رو مطالب كتاب به هيچ وجه نشان. احتراز كند
و. سري نيستمترجم با چند هم اميد است كه اين اثر راه را بر پژوهندگان علم

و بركت باشد و منشاء خير و نيز دفاعيات ديني هموار سازد . معرفت ديني
دانم از زحمات نويسندگان كتاب جناب آقاي دكتر ابو در آخر بر خود الزم مي

و خواهر جميله حكم كه به سامان آمدن اين كار بيش  از هرچيز امنه بالل فيليپس
و همراهي و امتنان را داشته مديون مساعدتها هاي ايشان بوده است، كمال قدرداني

همچنين از زحمات آقاي محمد ابن عبدا المحسن التويجري كه مسؤليت. باشم
و گسترش فرهنگ ديني  و در نشر انتشارات بين المللي اسالمي را بر عهده دارند

. سپاسگزارم،كوشا هستند

 عظيمي دختسيد حسين
 دانشگاه يزد- عضو هيأت علمي دانشكده الهيات ميبد
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 سخن ناشر
و حافظ و سپاس، تنها شايسته بخشايشگر مطلق، پروردگار جهان، خالق حمد

و رسوالن، محمد. عالم است و درود بر خاتم پيامبران و آله(سالم ،)صلي اهللا عليه
و تمامي پيروان او تا اخرالز و صحابه .مانخاندان،

و پيام اين  موضوع دل انگيزي،دين چند همسري در اسالم براي منتقدان اسالم
و غربي، اين موضوع را تا بدان اندازه لكه دار. است سلطه جهانيِ به اصطالح سكوالر

برخي از دانشوران به اصطالح. كرده است كه تاثير آن در سرتاسر جهان محسوس است
اينان قرآن را بد تفسير. اندغات سر تعظيم فرود آوردهدر مقابل اين تبلي) نيز(متجدد 

تككرده  كه مورد توصيه غرب آنطور-همسرياند تا اين مطلب را به اثبات رسانند كه
و عمل ايده-است و قرآن آن را مورد غفلت قرار داده است تنها تصور .آل است

آ و برادر ابو منه بالل اين كتاب حاصل مطالعات عميق خواهر جميله جونز
 به دين اسالم 1972و 1971اين دو شخص به ترتيب در سال. فيليپس است

 غربي اين دو شخص فهم عميقي را از موضوع فراهمو پيشينهبستر. گرويدند
و. ساخته است و به اين موضوع پرداختهسنّت آنها دقيقاً در پرتوي قرآن اند

اين دو شخص پاسخي.نداهاي مهم ازدواج در اسالم را توصيف كردهمشخصه
.انددليل جواز چهار همسر در اسالم ارائه كردهمسأله صريح به 

و در دفع كتاب حاضر از طرف خوانندگان مورد استقبال خوبي واقع شده است
كه. تبليغات مسموم نقشي كليدي دارد اين چاپ، ويرايش چهارم از كتاب است

و همراه خوشحاليم. با اصالحات زيادي استبطور كامل مورد تجديد نظر واقع شده
و با اين اميد كه خداوند آن را براي خوانندگان بسيار  كه آن را به بهترين شيوه

.تر كند، تقديم داريمپرفايده

 محمد ابن عبدالمحسن التويجري
 المللي اسالميمديركل مركز انتشارات بين

 رياض، عربستان سعودي
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 مقدمه چاپ سوم
به همواره در نوع خود يكي از منحصر 1985 انتشارش در سال زماناين اثر

كه ترينفرد انگيز به موضوع بحثصرفاً كتابها به زبان انگليسي بوده است
-تقاضاي دائماً روزافزون براي نسخه. چندهمسري در اسالم اختصاص يافته است

ك و هم در بين غيرمسلمانان، ايجاب رده است هاي اين كتاب هم در بين مسلمانان
اما عالوه بر چاپ نسخه اصلي، تصميم. چاپ سوم اين كتاب را بر عهده بگيريم

و بهبود بخشيمگرفته .ايم تا هر چاپ را بمنظور بهره بردن خوانندگان، اصالح
همراه با اصالحات) سوم(اندك تغييرات ويرايش دوم كتاب، در اين ويرايش

ا. افزونتري حفظ گرديده استكلّيِ  -عليهاهللافرمايشات پيامبر صلي(حاديث تمامي
كه در متن باقي) ضعيف(چند حديث نامعتبر. داده شده است1به دقت اسناد) وآله

و انشاهللا در ويرايشمانده بودند، در پاورقي شناسايي شده هاي آتي از كتاب اند
 به افتخار مك كينهمچنين احاديث بطور كامل به كمك برادر. حذف خواهند شد

ترتيب خواننده بدين. اند ارجاع داده شده2هاي انگليسي متون قديمي حديثيمهترج
تواند به تحقيق افزونتر در باب موضوع انگليسي زبان اكنون با سهولت بيشتري مي
فهرستي از احاديث مذكور در متن نيز. چند همسري از كتب مرجع انگليسي بپردازد

در كنار اين همچنين،. متن را تسهيل كندبه كتاب افزوده شده تا استفاده بعدي از
و هم در طرح جلد كتاب صورت گرفته تا آن افزوده ها، تغييراتي تزييني هم در متن

از. تر نمايدرا به لحاظ ديداري جذاب عنوان كتاب بر اساس پيشنهاد برخي
نكه محتواي كتاب مبني بر اينخوانندگان   معروف گاه اجمالي به اصطالحِدر يك

چند«به»1ازدواج جمعي در اسالم«تر خواهد بود، از روشن»3د همسريچن«
. تغيير يافته است»2همسري در اسالم

1 - authenticated 
2 - Hadith classics 
3 - polygamy 
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و و تغييرات مورد تقدير خوانندگان قرار گيرد اميد داريم كه اين اصالحات
و بيشتر آن به دست آيد . اهداف آموزشي كتاب با توزيع وسيعتر

 برايراند قادر، اهللا، اين تالشهاي خاضعانهست كه خداو در آخر خواست ما اين
. به كارنامه اعمال خوب ما در روز قيامت بيفزايد، پيام اسالمابالغ

 ابو آمنه بالل فيليپس

1 - plural marriage in Islam 
2 - polygamy in Islam 
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 چاپ نخست: مقدمه
يك سبك زندگي براي هر به عنوان بايد دانست كه ما چند همسري را

و هر شخصي هم نبايمسلماني پيشنهاد نمي د به ارتباط چندهمسري وارد كنيم،
اي از ازدواج چند همسري جنبه پيچيده. شود با اين توقع كه آش دهن سوزي است

پيشي)زن(هاي فرد در اسالم است كه ضمن آن، سعادت جامعه بر خواسته
يا. گيرد مي ميبه عنواني حقّي امروزه چند همسري، معموالً شود كه مردان دانسته

ا و يا از آن برخوردارند، ميبه عنوان ما نبايد داشته باشند، شود كه قانوني دانسته
و الزم است نسخ گردد مي. قديمي شده كنند تا چند همسري مسلمين غالباً تالش

نيازي به پنهان كردن. كنندرا پنهان كنند، يا از وجود چنين حكمي عذرخواهي مي
اند چندهمسري را بعنوانو يا عذرخواهي از آن نيست، اما افرادي كه تصميم گرفته

و به بهترين نحو ممكن آن را به اجرا  و آن را امتحان كنند سبك زندگي بپذيرند
واهللاصلي( يعني به شيوه پيامبر محمد-بگذراند از-)الهعليه و نيز آن اشخاص كه

و احكامش ناآگاه هستند وجه عقالني چند  الزم است با اين مطالب آشنا،همسري
.شوند

و وظايف اين كتاب دربردارنده اطالعات اساسي براي عالقمندان به فهم حقوق
و زن در ازدواج اين رهنمودها از قرآن، حديث،. هاي جمعي اسالمي استمرد

و افعال پيامبر اسالم  و نيز از نظراتد صلواتمحمحضرت فرمايشات و اله اهللا عليه
كه. دانشوران اسالمي اقتباس شده است  محتواي كتاب براي همگان، اميد داريم

.بوده است، سودمند افتدمفيد كتاب مؤلفان به همان ميزان كه براي ما

 جميله جونز
 طائف، عربستان سعودي
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 فصل اول

 همسري رسميتك
آوري نشده جمع) تعدد زوجات(1همسريدفاع از چندبه منظور مفاد اين كتاب،

در، را از قبل تاييد كرده استاست، زيرا خداوند حق انجام اين عمل  چنانكه صراحتاً
:قرآن فرموده است

ma`_~}|{zyxwvut
rqponml��k��j��i��h����g���f��e��d��cbl

)3،نساء(
و اگر2آيدبا زناني كه خوشتان مي  ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر

ر مى .رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد) درباره همسران متعدد(اترسيد عدالت
و به دقت با سبك زندگي) وآلهعليهاهللاصلي(بعالوه پيامبر اش كه از مفصالً

. جانب خدا تعليم شده بود، نشان داد كه چگونه بايد چندهمسري را بعمل درآورد
) اهللا عنهم رضي-براصحاب پيام(شيوه عمل اكثر صحابه بزرگ) چندهمسري(تعدد

مسلمان از همان زمان صدر) ملت(و همينطور بسياري از علماي برجسته امت
همسران، همچنين در اكثر كشورهاي مسلمان تعدد. اسالم تا به امروز بوده است

 

را بعنوان عمل داشتن هم زمان) polygyny( وبستر واژه چندهمسرينامه جهان جديدلغت-1

كند؛ در حاليكه چندهمسري بعنوان عمل داشتن هم زمان دو يا چند دو زن يا بيشتر تعريف مي

. زن يا شوهر تعريف شده است
ميي از ترجمها در پاره-2 . ايد صحيح نيستهاي فارسي زنان پاك ترجمه شده است كه بنظر

)مترجم(
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و بعد از ظهور استعمار اروپايي در بين بخشي از توده عام مردم عمل مي .شدقبل
 به اصطالح است كه مسلمانانِ) ابتداي قرن بيستم( اخير در واقع، تنها در اين دوران

و حكم فرياد بلند جديدي سرداده،تجددگرا تصديق به علت ازدواج در اسالم را1اند
و سهولتي كه ممكن است با آن طالق حاصل شود، رمورد حمله قرا چندهمسري

تك. اند داده و متمد آنها با اين احتجاج كه ن ازدواج همسري تنها شيوه صحيح
تك كننداست، پيشنهاد مي و غير كه اي كه در غرب عملي همسري حدودكننده

در نتيجه شماري از كشورها. گيرد، جايگزين طريقه ازدواج اسالمي شودصورت مي
و  با اكثريت مسلمان، رسماً چندهمسري را در قوانين اساسي وارداتي خود يا ممنوع

تا. انديا شديداً محدود كرده  به امروز مسلمانان در سرتاسر جهان اسالم، تعدد اما
. اندزوجات را، هرچند با رواج كمتري نسبت به دوران اوليه، ادامه داده

2مسيحيان اوليهرواج چند همسري در ميان

حكم بايد مطالب عنوان شده توسط مخالفين اسالم را پاسخ اما با بيان اين
خطاست كه توصيه مسيحيت به مطلب نخست اين ادعاي كامالً. گوييم

، بلكه در حوزه روابطهنه تنها حقوق زنان را مورد حمايت قرار دادهمسري تك
كه.ه استسازي نيز بر جهان داشتتمدنتأثيرانساني قبل از هرچيز بايد متذكر شد

هيچ روايت مبتني بر كتاب مقدس از مسيح در دست نيست كه چند همسري را منع 
و مسي  برخي از4. بودند3حيان اوليه با تبعيت از سنت يهودي، چند زنهكرده باشد،

1 - institution 
2 - Early Christians 
3 - polygynous 

مي-4 ). 12:14، 10:45، 8:30قضات،(داشتند تمامي قضات بايستي هركدام چندين همسر

و سيص ، 11:3، 9:16شاهان،(د كنيز داشتسليمان پادشاه روايت است كه هفتصد زن، ملكه،

و شانزده كنيز داشت ). 6:8. بنگريد به سليمان هر ). 2،11:21قرنتيان(پسر سليمان هيجده همسر

و حكيم تلمود ). 2،11:21قرنتيان( پسر روباهوم زنان زيادي داشتند28يك از  حتي مردان عاقل
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ميهاي يهودي را به شهوت ربي1آباء كليسا يك كردند، با اينراني متهم حال حتي
شوراي كليسا در قرون اوليه نيست كه چند همسري را مورد مخالفت قرار داده باشد 

نم چند همسري عملسرو هيچ مانعي نيز بر  درواقع سنت.شديقرار داده
به. كند آشكارا تصر يح كرد كه چند همسري را محكوم نمي2آگوستين لوتر، بنا

و مشهور است اقتضا، در باب چند همسري با تسامح قابل مالحظه اي سخن گفت
4ها، آناباپستيت1531در سال. را تاييد كرد3 فيليپ اهل هسه دو زنيِكه وضعيتِ

در. مسيحي واقعي بايد چندين همسر داشته باشدكردند كه آشكارا موعظه مي حتي
دادند كه هر مردي بايد رأي زماني بود كه برخي از رهبران مسيحي 1650سال 

 در زماني5طلبان آلماني ثبت است كه اصالحنيز. مجاز باشد تا با دو زن ازدواج كند
و سوم همزمان با ازدو اج اول را ديرتر يعني در قرن شانزدهم، صحت ازدواج دوم

 در حقيقت تنها پس از اينكه مسيحيت مطابق با6........مورد پذيرش قرار دادند
همسري به حكمت اصول پولس قديس مورد تجديد نظر قرار گرفت، مفاهيم تك

رم. افتد7 رومي- موافق با فرهنگ يوناني،مسيحي معرفي شد تا مسيحيت و يونان
جشكلي نهادينه شده از تك وامعي كه اكثريت جمعيتشان بردگاني همسري را در

ربودند كه  بنابراين. اه انداخته بودندممكن بود بطور آزاد مورد استفاده واقع شوند،

 

بيتوصيه مورد توصيه قرار مي كه–ش از چهار همسر گرفتند كه هيچ مردي نبايد  يعني تعداد زني

. اتخاذ كنند-يعقوب داشت
1 - Church Fathers 
2 - St .Augustine 
3 - Philip of Hesse 
4 - Anabaptists 
5 - German Reformers 
6 - Hammudah Abd al  - Ati, The Family Structure in Islam, )American 

Trust Publication, 1977(, p .114. 
7 - Greco-Roman culture 
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همسري عنوان گرفته بود، در حقيقت، چند همسري آنچه كه به لحاظ نظري تك
. بود1غيرمحدود

 بعنوان سبكي از زندگي2ترك لذت نفس
كه فلسفه3انيتثانياً با رونق گرفتن رهب اي مطرح گرديد كه هر گونه لذتي را

و انزجار نگاه مي4انگيزش جنسي و ترديد كه. كرد داشت، با ظن براي آنان

ميشيوه زندگيبه عنوان يا ترك لذت نفس را رهبانيت  كردند، شان انتخاب

 هاي راهبان اوليه مملو از توصيفاتنوشته. شان بودبزرگترين معضل، اميال جنسي

ميخواب و فريبنده راهبان را آزار گزارش. انددادههايي است كه در آن، زنان دلكش

شده كه بسياري از مقدسان مسيحي متقاعد شده بودند كه به هنگام شب 

و هرزه به نام ساكيوبي اين در حالي. اند آنها را آزار داده5شيطانهاي زن شهوتران

ازاست كه راهبه و ديگر زنان مسيحي، شب طرف ديگر، اظهار داشتهها اند كه در

اند كه با آنها تماس را مالقات كرده6راني به نام اينكيوبيهنگام، موجودات شهوت

و براساس اصل مفروض تسليم شدن7.اندجنسي داشته به حوا زنان بخاطر فساد

و سرزنش  و سپس تشويق كردن آدم به خوردن از درخت ممنوعه، تحقير شيطان

حتي درخت ممنوعه را به خود تماس، برخي از متفكران مسيحي گذشته. شدندمي

 

1 - unrestricted polygamy 
2 - Self-denial 
3 - monasticism 
4 - sexual impluse 
5 - succubi 
6 - incubi 
7 - The family Structure in Islam, p .51 
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مي. اندجنسي تفسير كرده تعدادي از قديسان مسيحي آيد جمالت آنچه در پي

:درباره زنان است

او« زن دختر خطاست، نگهبان جهنم، دشمن صلح؛ كه آدم، با
)1سنت جان داماسن(».بهشت را از دست داد

ك« ميزن ابزاري است راه شيطان از او بهره گيرد تا روح ما
)2سنت كيپريان(».تصاحب كند

زن اسلحه شيطان است، صداي او صداي هيس هيس مار«
.»)3سنت آنتوني(».است

و بدذاتي اژدهاست« سنت گرگوري(».زن داراي سم افعي
)4بزرگ

ميبه عنوان بنابراين تماس جنسي تانگيزشي جنسي نگريسته وليد شد كه براي
ميبه خاطر مثل الزامي بود، اما  و شكل قابل قبول ازدواج.شدلذت، منفور شمرده

تكبه ساده .همسري تنزل يافتترين روابط ممكن، يعني
 در حالي كه تعداد زيادي5ماند كه چرا يك جامعه مردساالراين سوال باقي مي

موقتط نامشروع يا شكلي از چند همسري را با پرداختن به روابمتأهلش از اعضاي
ميو گاه به گاهي . گذارند، تا اين حد بايد مخالف با چندهمسري باشد به اجرا

مي را اظهار مي6بعضي از مردان درحاليكه عدالت خود تكدارند، ادعا -كنند كه

1 - St .John Damascene 
2 - St .Cyprian 
3 - St .Anthony 
4 - St .Gregory the Great 
5 - male-dominated society 
6 - self-righteously 
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اما اگر اينطور است،. وضع شده تا حقوق زنان را حفظ كند به خاطر آن همسري
ع به حقوق زنان دل نگران شده است؟ جامعه غربي با راجچه زماني مرد غربي از 

كه-اقدامات اجتماعي مي] حقوق[ اقتصادي كرد، به تدريج متورم زنان را پايمال
و به قيام جنبش شدشد حق؛هاي آزادي زنان در سالهاي اخير منجر  از زنان طرفدار

انوزدهم در ابتداي سده1و انتخاب زنانرأي و به دوران شدآغاز شد . مروز كشانده
تك واقعيت اين ميست كه كند تا بدون هيچ همسري حق مردان را حفظ

، زيرا ميزان خيانت در بين مردان معموالً بسيار بيشتر از2مسووليتي هرزگي كنند
را. زنان است و راحت به سقط جنين راه ارتباط جنسي براي دسترسي آسان

ش و زنان نيز خواستار آن زن، عليرغم. دند تا به اين لذت بپيوندندنامشروع باز كرد
و عمومي و معقول، درگير به اصطالح انقالب گرايش طبيعي اش به روابط معنادار

اما، هنوز هم اين زن است كه از اثرات جانبي سقط جنين راحت،. گرديد3جنسي
و ضربه يا آسيب روحي آن به همان صورتي كه در گذشته از ننگ به دنيا  آسان

ميآوردن  ميفرزند، خارج از روابط زناشويي، رنج بي. بيندبرد، آزار -در اين اثناء مرد
دهد، رها از امراض اخيري همچون بيماريهاي دغدغه به لذت خود ادامه مي

و ايدز كه در زمان حال باعث شده بسياري از افراد در عادات  مقاربتي، تبخال
با. شان تجديد نظر كنندجنسي همسري هنوز هم حفظتكمردان بطور كلي

ها، ها، مدلها، منشيها، به عبارت بهتر دخترها، معشوقهشوند، در حاليكه فاحشه مي
و دوست دخترها، به حال خود باقي ها، متصديان فروشگاهها، پيشهنرپيشه خدمتها

حقيقت اينست كه جامعه مردساالر غربي، از جهت اينكه چند همسري. مانندمي
ميرسمي، مردان را و درستي وا . دارد، شديداً با آن مخالفت كرده است به صداقت

كند تا براي برآورده شدن اميال چند چند همسري رسمي، مردان را مجبور مي
از-اجتماعيمسؤليت شان، همسري و فرزاندان را و زنان سياسي بر عهده گيرند

 

1 - suffragettes 
2 - play around 
3 - sexual revolution 
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و فيزيكي محافظت مي د كه اگر ننگ ممكن است برخي ادعا كنن. كندتجاوز رواني
توان بدون توسل به رسميت بخشيدنِ چند نامشروع بودن را زائل كنيم، مي

را. همسري، مشكل را برطرف نمود اما هر فرزند ميلي طبيعي دارد كه والدين خود
و انكار اين حق بعدها در زندگي، غالباً معضالت روانشناختي شديدي را به  بشناسد

كه-حمايت اجتماعيبه علت در حقيقت زنان. آورددنبال مي  اقتصادي آشكاري
كند، با چند همسري رسمي از منفعتي قطعي برخوردار چند همسري فراهم مي

نرخ مرگ پسران. بعالوه زيادتر بودن زنان در جهان واقعيتي مسلم است. شوند مي
و زنان در  ، حتي اگر از تعداد زياد مرداني مجموعبه هنگام تولد بسيار بيشتر است

ميك و اكناف جهان ازه روزانه در جنگهاي اطراف ميرند صرفنظر كنيم، بيش
 بنابراين هرچند ممكن است اين نسبت از كشور به كشوري1.كنندمردان عمر مي

اين عدم. تغيير كند، اما نتيجه باز همانست كه تعداد زنان بيشتر از مردان است
سگرايان در جامعه تشديد افزايش وحشتناك همجنبه علت توازن آشكار در غرب 

از. هم شده است بنابراين تعداد زنان بيشتري وجود دارند كه بايد بر سر شماري
در نتيجه در جوامع تك همسري،. روند، رقابت كنندمردان كه رو به تقليل مي

و روانشناختي تأمين مانند كه بر همواره بخشي از زنان باقي مي نيازهاي جنسي
،حضور اين زنان در جامعه اهل تسامح. وع قادر نخواهند بودخود از راههاي مشر

ساختار قوي. شودهمچنين باعث شكست ناگهاني ساختار خانواده غربي مي
و سالم است و تنها راه براي اينكه. خانوادگي شرط مطلق براي يك جامعه قوي

راجامعه و مونث خود و بتواند نيازهاي اعضاي مذكر  فراهم اي بتواند قوي بماند
ميآن كند، شكل اسالمي ازدواج است كه چند همسري بخشي از . رودبشمار

و% 46,1: روسيه-1 و% 48,55مردان:، انگلستان)1970سرشماري(زن% 53,9جمعيت مرد

(51,45زنان (51,2و زنان% 48,8مردان:، اياالت متحده)1971سرشماري% ،)1971سرشماري%

(50,27و زنان% 49,73مردان: زيلبر به). 1970سرشماري% : بنگريد

The New Encyclopedia Britanica, )U.S.A; Encyclopedia Britanica Inc . .

15th edition, 1976(, vol .17, Pp .34, 270, 244 
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 همسري در حمايت از مردان استتك
واضح، نيازهاي واقعي جامعه انساني را به به طور همسري، نظام ازدواج تك

چنين نظامي در حاليكه مدعي حمايت از زنان است، امكانات. آوردحساب نمي
و زنان  ميمردان اين نظام به جاي حمايت از زنان، پوششي رياكارانه. كندرا محدود

و همسر را به وضعيت بد دوست بيند تا پشت آن پنهان شوند، براي مردان تهيه مي
كه. دهددختر يا بالعكس سوق مي اسالم از نظام ازدواج كاملي برخوردار است

و براتمامي متغيرهاي انساني را مد نظر قرار مي و زن اختيارات ماندني دهد ي مرد
و مشروعيت چند همسري به مثابه انكار. كندو مناسبي را فراهم مي انكار اعتبار

و حكمت حكم الهي است هر. جامعيت نظام ازدواج اسالمي ممكن نيست كه
و احساسات ما رخ دهدچيزي در زندگي مطابق با خواسته كه. ها اينطور هم نيست

و رنج ممكن باشدزندگي بدون تجربه كرد اهللا.ن درد و تعالي(برعكس در) سبحانه
:قرآن فرموده است كه مسلمين بايد آزموده شوند

mXWVU TSRQP
ZY�]\[l)155:هبقر (

و نقصان اموال( و گرسنگي و آفاتو البته شما را به سختيها چون ترس و نفوس
و مژده آسايش از آن سختيها صابران راست و بشارت ).زراعت بيازماييم

m}|{zyxwvutsl
)2: عنكبوت(

و( آيا مردم چنين پنداشتند كه بصرف اينكه گفتند ما ايمان آورديم رهاشان كنند
).بر اين دعوي هيچ امتحانشان نكنند

ن ميدر اين دنيا و نه از امتحان و چه رواني، و رنج، چه فيزيكي توانه از درد
و اينطور هم نيست كه صرفاً براي توجيه عقايد شخص يا گروهي. مصون بود

هرچند ممكن است چند همسري. اي از نظام اسالمي ممكن باشدخاص، نفي جنبه
و نيز براي جامعه آور باشد، اما براي تعدادي ديگر از زنابراي تعدادي از زنان رنج ن
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و اين. يك كلّ، سودمند استبه عنوان مسلمين بايد كلّ پيام خداوند را بپذيرند
و آراء ماستحكمت حقيقت را مورد پذيرش قرار دهند كه  . خداوند فوق نظرات

از دو دهه گذشته يعني از زمان گسترش سريع اسالم در غرب، تعدادي از
تازدواج به علت اما،. شده منعقد گرديده استازه مسلمانهاي جمعي در بين افراد

كمبود منابع حقوقي اسالمي به زبان انگليسي، مشكالت زناشويي متعددي بين 
ناآگاهي، بسياري از زوجها براي حل به خاطر. استشده افراد تازه مسلمان طرح 

- خواه تكي يا جمعي-ناپذيري كه الزم است در هر ازدواجي مشكالت اجتناب
ميپدي و تجربيات پيش از اسالم خود تكيه اما تنها راهكار. كنندد آيد، به تصورات

آيد، در براي معضالت زناشويي، يا هر اختالف ديگري كه در بين مسلمين پديد مي
و حكم خداوند قرار دارد :امر

mÙØ ×ÖÕÔÓÒl)59،نساء(

چي.....( و رسول بازگرديد اگرو چون در و نزاع كشد بحكم خدا زي كارتان به گفتگو
و روز قيامت ايمان داريد )....بخدا

كتاب حاضر تنها در صدد است تا اختالف افرادي كه مسلم است اختالفشان از
و وظايف بين همسران، رفع كند اين. ناحيه ازدواج جمعي است؛ با نظر به حقوق

جع راهنما براي كساني كه قبالً ازدواج چند همسريمربه عنوانكتاب نه تنها 
ميداشته و آنان كه ورود به چنين ارتباطي را در سر پرورانند، در نظر گرفته شده اند

است، بلكه همچنين قصد شده تا براي آنان كه حقيقتاً خواهان تصوير كاملتري از 
. آيدبه كارازدواج در اسالم هستند، 
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مفصل دو

 در اسالمازدواج
و انباشتن زمين از به عنوان خداوند ازدواج را و قانوني توليد مثل شيوه صحيح

. خانواده جزء اساسي امت يا جامعه اسالمي است. نسل آدميان، ترتيب داده است
و حيوان قرار داده است3 غريزيِ را2و بازآفريني1خداوند ميل به همسر . نوع بشر

ط ميحيات بر روي كره زمين از و فرزاندان حاصل ازدواج ريق فرزندان جريان يابد
مي. هستند  مرد جسمتوان ازدواج را تنها ابزاري براي پيوند با اين وجود در اسالم نه

و نه چنين است كه ازدواج فقط براي هدف ارضاي اميال و توليد مثل دانست، و زن
و فرونشاندن هواهاي نفساني بوده باشد از،به لحاظ معناييهدف ازدواج. طبيعي

در. رودميبسي فراترن واقعيات جسماني روشن اي خداوند تعالي اين حقيقت را
:سازدسوره روم از قرآن كريم آشكار مي

mcba`_~}|{zy
edhgf�nmlkjil)21،روم(

از آيات( از جنس خودتان جفتي بيافريدو باز يكي لطف الهي اين است كه براي شما
و مهرباني برقرار فرمود و ميان شما رأفت و با هم انس گيريد در بر او آرامش يافته . كه

و حكمت حق آشكار است در اين امر نيز براي مردم با فكرت ادله علم ).همانا

1 - desire for mates 
2 - offspring 
3 - instinctual 
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و سكنآ اين آ1رامش  پس از ارضاين چيزي نيست كه شخصدر حقيقت
 كه پس3كند، بلكه عبارت است از آن آرامشياحساس مي2اشهاي جنسيانگيزش

هر شخص از داشتن نوعي احساس. آيد به دنبال مي4از برآوردن نياز روانشناختي
كمبود يا حس فقدان در درون خود آگاه است كه الزم است كامل شود؛ نوعي 

كضعف كه بايد تقويت گردد يا تنهايي ه بايد توسط شخصي كه حقيقتاً به او اي
 را كه شخص در نتيجه6، يا سكون احساسي5آن آرامش. پايبندي دارد، رفع شود

ميبرآورده ساختن اين نيازها احساس مي در. توان سكن ناميدكند، بنابراين ازدواج
است؛ فراتر اسالم از صرف يك ابزار براي به دست آوردن رابطه جنسي قانوني 

تأمينو فكري اعضاي خانواده را7در حالي كه نيازهاي جسماني، عاطفيازدواج 
و فرزندان را محافظت مي پيامبر. مي نمايدكند، حكمي است كه حقوق مرد، زن

و  و اله اهميت ميشأن اكرم صلوات اهللا عليه :سازدازدواج را با اين فرمايش روشن

اش را تكميل كند، نصف تكاليف دينيوقتي بنده خدا ازدواج مي
و الزم است كه براي تكميل نصف ديگرش از خدا  كرده است

8.بترسد

1 - tranquility 
2 - sexual impulses 
3 - serenity 
4 - psychological need 
5 - calm 
6 - emotional rest 
7 - emotional 

: جيمز رابسون، مشكاه المصابيح، ترجمه انگليسي، الهور(اوري شده توسط البيهقي جمع-8

ج 1975انتشارات شيخ محمد اشرف، ص1، و تاييد شده بعنوان حديث حسن توسط) 660،

ج صحيح الجامع الصغيردر شيخ الباني، صص1،  430، حديث شماره136-7،
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و موقتي،ازدواج  برتر از ارتباطات زودگذر
و مواظبت بي شك ازدواج و پيمان، احترام هاي بنا شده بر اصول عشق، عهد

چنين. مختلف هستند]جنسي[1هايمتقابل بسيار برتر از ارتباطات موقتي با شريك
ميزدواجهايي جامعه را با حمايت از جزء اوليها . كننداش يعني خانواده محافظت

ميسرانجامِ جامعه و به اميال اي كه ارتباطات قانوني را به دست فراموشي سپارد
و فرزنداني كه در وضعيتي، اجازه حاكم شدن مي2پست دهد، چه خواهد بود؟ زنان

و حمايت رها مي و بدون احترام اي از شوند، چه خواهند شد؟ چنين جامعهناشايست
دارد تا از خود جامعه حيواناتي كه در بدترين وضعيت با غرايزي كه آنها را وا مي

و جنس و از فرزندان در. تر استهاي ماده خود حمايت كنند، پايينمحافظت كنند
تا تاكيد زيادي نهاده است3 اسالم بر حكم ازدواج وضع شده از سوي خدا،نتيجه

و آله مخالفان با ازدواج را با در حقيقت پيامبر صلي. جامعه را حفظ كند اهللا عليه
و فرموده4گذارعنوان افراد بدعت : مشخص كرده

) شيوه حيات تعليم شده توسط خداوند(ازدواج جزئي از سنت من
5.هر كس از سنت من ناخشنود است از ما نيست. است

1 - partners 
2 - base desires 
3 - divinely ordained institution of marriage 
4 - heretics 

و جمع-5 ، صحيح البخاريمحمد محسن خان،(آوري شده توسط بخاري روايت شده از انس

ج1981اض الحديثه، ترجمه عربي انگليسي، رياض، مكتبه الري صص7، )1، حديث شماره1-2،

الهور، انتشارات شيخ محمد) ترجمه انگليسي(، صحيح مسلمعبدالحميد صديقي،(و مسلم

ج1987اشرف،  صص2،  ). 3236، حديث شماره 703-704،
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غ زناشويي در اسالم ممنوع شده است، ازدواجيربا توجه به اينكه ارتباط جنسي
طور فراهم آوردن امنيتو همين1براي غرايز طبيعيمفرّي با فراهم كردن 

و رواني براي هر دو شريك جنسي، افراد را در مقابل فساد . كند حفظ مي2جسماني

3هاي ازدواجحقوق شريك

و در نتيجهصدقيقاً همانگونه كه اعضاي فردي جامعه مستحق حقوقي خا اند
نحو اعضاي خانواده به همين انجام وظايف مشخصي در جامعه هستند، مسؤل 

و موظف به انجام وظايف  ميمشخصي حقوق خاصي دارند -در ساختار خانواده
مي. باشند و منقول از ابن عمر در روايتي كه در پي است،) اهللا عنهمارضي(آيد

مرپيامبر صلي و آله سلسله در جامعه را به تفصيل بيان مسؤليت اتب كلي اهللا عليه
:منقول است كه پيامبر فرمود. كرده است

و هريك از شما رعيت مسؤل همانا هركدام از شما شبان است
و بايد در باب افرادش. خود است به(امير شبان مردم است راجع

. پاسخگو باشد) اينكه چگونه به امورات آنها رسيدگي كرده است
و بايد نسبت به آنها يك مرد، شب ان اعضاي خانواده خود است
به. پاسخگو باشد و بايد راجع زن نگهبان خانواده خود است

و فرزندان را تربيت كرده است،  اينكه چگونه خانواده را اداره
و. پاسخگو باشد و دارايي ارباب خود است يك برده نگهبان مال
ح( بايد راجع بدان ) فظ كرده استاينكه چگونه اين امانت را

1 - natural urges 
2 - immorality 
3 - marriage partners 
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و هركدام. پاسخگو باشد تان همانا هر يك از شما شبان است
1.بايد پاسخگوي رعيتش باشد

هاي توان مشاركتي دانست كه به طرفين اصلي آن نقشبنابراين ازدواج را مي
و مسووليت،مختلف مي اما مكملي كه مشتمل بر حقوق باشد، محول هاي متناظر

ي خانوادگي به سهولت جريان داشته باشد، هر يك از براي اينكه زندگ. شده است
هاي خود را انجام مسؤليتاگر افراد. طرفين بايد سهم مشاركتي خود را انجام دهد

خداوند در بيان قرآني زير. براي طلب كردن نخواهند داشتحقّي ندهند، هيچ يك 
: رهنمودهايي در باب نقش هر طرف ارائه كرده است

mABCDEFGHIJKL
MONPQRSTUWVXY

Z[\]^`_abc
degfhijklml)34: نساء(
آ( و نگهباني است به واسطه ن برتري كه خدا بعضي را بر مردان را بر زنان حق تسلط

از مال خود بايد به زن نفقه دهند و هم بواسطه آنكه مردان پس زنان. بعضي مقرر داشته
در غيبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و مطيع ).......شايسته

و زنان را در خطابهبعالوه پيامبر صلي و آله حقوق مردان اي طي اهللا عليه
:فرمايدمي. استالوداع مشخص كرده حجه

حق شما بر زنان اينست كه اجازه ندارند كساني را كه دوست«
 شما نافرماني كردند،ازتان اگر زنان. تان راه دهيدنداريد به خانه

و حق زنان ). بصورت خفيف(شان بزنيدتوانيد با دست به پشتمي

ج)سيانگلي-عربي( گردآوري توسط بخاري-1 ص3، و مسلم، 730، حديث شماره 438،

ج)ترجمه انگليسي( ص3،  3396، حديث شماره 1017،
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و آنها از دارايي بر شما اينست كه بايد لباس بر آنها بپوشانيد
1». غذا دهيددتان خو

و پشتيباني زنان شناخته شدهل مسؤبينيم كه مردان بنابراين مي اند، زيرا حمايت
و ذهني الزم را براي ايفاي نقش تواناييبه آنها خداوند  به عنوان شان هاي فيزيكي

و حفظ كه كننده زنان عطا كرده است؛ تواناييحمايتگر خود باعث به نوبه هايي
ا و حرمتشان حفظ گرددشده تا مورد و دارايي از طرف ديگر زنان. طاعت قرار گيرند

و مسؤل حفظ دارايي شوهران خويش، مسؤل  اطاعت از مسؤل حفظ حرمت شوهر
خآنها هستند كه  ميبه نوبه و مصونيت و در جايي. كندود آنها را مستحق حفظ

صسؤالديگر وقتي از حقوق زنان بر مردان مورد و آلهلي واقع شد، پيامبر اهللا عليه
: فرمود

 خود خوري، او را غذا بدهي، وقتي جامه بر تنِاينكه وقتي غذا مي
و پوشاك دهي، هرگز بر صورتش نزني، مي پوشاني او را نيز جامه

و  و ناسزا نگويي و ادب كردنش(بدو دشنام در) براي تاديب جز
2.رختخواب، از او دوري نگزيني

و مسلم،-1 و گردآوري شده توسط بخاري صص2ج) ترجمه انگليسي( مروي از ابوهريره ،

، الهور،)ترجمه انگليسي(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح،. 2803 حديث شماره 615-616

ش ج 1975يخ محمد اشرف، انتشارات ص1، ،546 .
و جمعĤوري شده توسط ابو داوود-2  سنن ابي داووداحمد حسن،( مروي از معاويه القشيري

ج 1984، الهور، انتشارات شيخ محمد اشرف، چاپ نخست،)ترجمه انگليسي( ص2، ،.574 ،

جو تاييد دشه توسط شيخ الباني در صحيح سنن ابي داوو2137حديث شماره ص2د، ف 402،

ج)ترجمه انگليسي(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح. 1875حديث شماره ص1، ،691.
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در به علتاين مطلب، شايد و  شيوع همگاني كتك زدن همسران در غرب
بين غيرمسلمانان كه ناخودآگاه توسط تازه مسلمانان به مسلمين نيز كشيده شده

و آله در جايي فرمودندپيامبر صلي. است، نيازمند ايضاح بيشتري باشد :اهللا عليه

زديد،مي) در زمان پيش از اسالم(آنگونه كه كنيزكان خود را
خ 1. ود را كتك نزنيدهمسران

از. كتك زدن بايد خفيف باشدفقه، بنابراين واضح است كه مطابق با غرض
و  كتك زدن نبايد وارد كردن درد به زن باشد، بلكه بايد براي هوشيار كردن او

و صالحيت صورت بگيرد بنابراين سيلي زدن به صورت،. برقرار كردن مجدد اعتماد
د و و دشنام، شالق زدن و فحش يگر اشكال تجاوز جسماني، صريحاً ممنوع شده

و متن شريعت الهي است اهللا شيوه پيامبر صلي،بهترين شيوه تاديب. مخالف با روح
و آله است كه در واقع دوري از همسران در رختخواب بود اهللا رضي(عايشه. عليه

كه) عنها :روايت كرده

اه با همسرانشميك بار پيامبر سوگند ياد كرد كه تا به مدت يك
2.نخوابد

البته بايد متذكر شد كه اطاعت از شوهران كه از زنان خواسته شده است،
 مادام كه دستورات-اطاعت كوركورانه نيست، بلكه منظور اطاعت كامل است

و گردآوري-1 صص7ج) ترجمه عربي(شده توسط بخاري، مروي است از عبداهللا ابن زمعه ،.

و توسط مسلم، 132، حديث شماره 100-101 ج)ترجمه انگليسي(، ص4، ، حديث 1485،

به، 6837شماره، ج)ترجمه انگليسي(، مشكاه المصابيحهمچنين بنگريد ص1، ،692 
و مسلم، مسلم، ترجمه انگليسي-2 ج) گردآوري شده توسط بخاري ص4، ، حديث 1485.،

ج)ترجمه انگليسي(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح،. 6837شماره ص1، ،689.
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به. شوهر مخالفتي با دستورات اسالم نداشته باشد و رضايت، و براي هماهنگي
حقشوهران توصيه مي و با ديكتاتوري شود تا  اطاعت شدن خود را با خشونت

از. اعمال نكنند اما تسليم بودن زن نسبت به اقتدار شوهرش الزم است كه بخشي
ميبه آنها وظايف ديني زن تلقي شود كه عمل  اين نكته. رساندوي را به فردوس

مي در فرمودهارهاب :يد تصوير شده استآهاي پيامبر كه در پي

ش را بگذارد، روزه رمضان را بگيرد، عفت خود را اگر زن نماز
و از شوهرش اطاعت كند، از هر دري كه بخواهد وارد حفظ كند

1.بهشت خواهد شد

و آلهصلي(منقول است كه پيامبر) اهللا عنهارضي(از ام سلمه :فرمود) اهللا عليه

و شوهرش از او راضي باشد، داخل بهشت هر زني كه وفات كند
2.شود

و خانوادهمسؤلتن مطلب كه مرد اي اش را حفظ كند، به اين معنا دارد تا همسر
تواند در حرفه تخصصي شوهرش كمك كند يا نتواند در صورت نيست كه زن نمي

و شوهر، بر ثبات اقتصادي خانواده بيفزايد به همين. لزوم يا در صورت توافق زن
شود تا در كارهاي روزمره خانه، به ترتيب، مرد نيز، بنا بر الگوي پيامبر، تشويق مي

.همسرش كمك كند

و جمع-1 ترجمه(م در الهالل، مشكاه المصابيح، اوري شده توسط ابو نعي روايت شده از انس

ج)انگليسي ص1، و تاييد شده بعنوان حديث حسن توسط شيخ الباني، در مشكاه 691.،

ج ص2المصابيح، .1اف تي ان 3254، حديث شماره 971،
ج)ترجمه انگليسي( گردآوري شده توسط ترمذي، مشكاه المصابيح،-2 ص1، و به عنوان 691، ،

جحديث ضعيف طبقه ص1بندي شده توسط شيخ الباني در ضعيف الجامع الصغير، ،263 ،

 2226حديث شماره
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و آلهصلي(زنان پيامبر اند كه او هميشه روايت كرده) اهللا عليه
ميلباس هاي مندرس خود را وصله دوخت، كفشهاي پاره خود را
ميمي و گوسفندهاي خود را 1.دوشيدزد

و آلهصلي(پيامبر را) اهللا عليه ميدر موارد متعدد مردان با تشويق كرد كه
و كمك  است كارشان باشند، چرا كه طبيعت قوي اينهمسران خود مهربان، آرام

و آلهصلي(براي مثال روايت شده كه پيامبر. كه از ضعيف بهره بگيرد ) اهللا عليه
:فرمود

و مؤمنان كاملترين و خوست در ايمان بهترينشان در خلق
و خو كسي است كه  براي خانواده خود بهترين آنها در خلق

2.بهترين باشد

و آلهصلي(در جايي ديگر عايشه روايت كرده كه پيامبر :فرمود) اهللا عليه

من. اش بهترين باشدبهترين شما كسي است كه براي خانواده و
3.ام بهترين هستمنسبت به خانوادهشما در بين

ج-1 و تاييد شده توسط شيخ الباني در صحيح الجامع الصغير، ص2 گرداوري شده توسط احمد ،

ج)ترجمه انگليسي(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح،. 3827، حديث شماره 886 ص2، ،1248 
و تاييد شده توسط روايت شده-2 و ترمذي، و گرداوري شده توسط احمد توسط ابو هريره

ج ص1شيخ الباني در صحيح سنن ترمذي،  928، حديث شماره 340،
و توسط ابن ماجه از ابن عباس، مشكاه المصابيح،-3 و الدارمي،  گردآوري شده توسط تزمذري

ص1ج،)ترجمه انگليسي( ا691.، و تاييد شده توسط شيخ در، جصحيح سنن الترمذيلباني ،3،

 3057، حديث شماره 245ص
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رخ كه در زمان آخرين-الوداعپيامبر همچنين در خطابه حجه زيارتش از مكه
: به مردان در باب زنان سفارش كرد-داد

در رفتار با زنان خود از خدا بترسيد زيرا شما به اذن خدا آنها را
و عمل جنسي با آنها به ذكر نام خدا توسط در پناه خود گرفته ايد

1.بر شما حالل شده است)تان در مراسم عروسي(شما 

اي مهربانانه رفتار كنند تا فضايي ديگر به شيوههر دو شريك ازدواج بايد با يك
اي خشن يا الزم نيست شوهر اقتدار خود را با شيوه. هماهنگ در خانه حفظ شود

خودسرانه به كار گيرد كه اين كار ممكن است باعث شود همسر تشويق گردد تا 
و آلهصلي(پيامبر. عامدانه نافرماني كند :فرمود) اهللا عليه

اشو روز بازپسين اعتقاد دارد، نبايد به همسايههركس به خدا
و نصيحت و بايد به زنان به روشي نيكو وعظ ضرري وارد كند

كجكند، چرا كه آنها از دنده آفريده شده و ترين بخش دنده اند
گر براي راست كردن آن زور بزنيد،. آن استقسمت بااليي

ك .ج خواهد ماندخواهد شكست؛ اگر آن را به حال خود رها كنيد،
و نصيحت دهيدمطابق با اينپس 2. به زنان وعظ

و احساسي ظريفش كه به علت اين بدين معني است كه زن آفرينش عاطفي
 نامناسب3كلي براي نهايت اقتداربه طوربراي تربيت فرزند در حد كمال مناسب، اما 

. مخالفت برخيزداست، ممكن است از روي خطا از شوهرش نافرماني كند يا با او به
و در نتيجه هاي ماهانه دورهتأثيرزن تحت و عصبي باشد اش، ممكن است مخالف

اين، واقعيتي است. تصميمات نامناسبي بگيرد يا اظهارات نامعقولي داشته باشد
 

صص2ج،)ترجمه انگليسي( گرداوري شده توسط مسلم،-1 . 2983، حديث شماره 615-616،

ص1ج،)ترجمه انگليسي(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح، ،546 
و گردآوري-2 ا(شده توسط بخاري، روايت شده از ابوهريره ج)نگليسيترجمه عربي ص7، ،81،

ج)ترجمه انگليسي(و توسط مسلم 114حديث شماره صص2،  3468، حديث شماره 752-753،
3 - ultimate authority 
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و نه با خشونت با و با مدارا مربوط به زندگاني كه مردان بايد مد نظر داشته باشند
و تعالي(ندخداو. آن برخورد كنند در باب هماهنگي در زندگي زناشويي) سبحانه

:فرمايدمي
m½¼»º¹ ¸¶ µ´³

ÂÁÀ¿¾l)19: نساء(
و خوش رفتار باشيد....( در زندگاني با انصاف )......و با آنها

و هماهنگي و زن در كنار يكديگر با دوستي و زندگي كردن مرد ، تحمل باليا
يك كلّ رخ به عنوان مصايبي كه براي يكي از اعضاي خانواده يا براي خانواده

و از روي. دهد، داراي اهميت استمي الزم به ذكر نيست كه زن بايد با شادماني
و توجه به اين واقعيت داشته  و صفا وظايفش را نسبت به شوهرش انجام دهد صلح

و وظايف مساوي با مردش باشد كه اساساً او عضوي از  خانواده است كه از حقوق
ميدرخداوند اين حقيقت را چنانكه. برخوردار است :آيد بيان داشته است پي

mutsrqp��o��n���ml��k���j��i��hl
)228:هبقر(

وزنان را نيز حقوقي است بر شوهران چنانچه شوهران را بر آنها حقوقي مشروع ...(
).....است

 بيشتر مردانمسؤليت
عليرغم اين واقعيت كه هر دو طرف ازدواج الزم است نسبت به يكديگر
مهربان باشند، مطابق با تتمه آيه قبل، حق شوهر بر همسرش بيشتر از حق 

.همسرش بر اوست
mutsrqp��o��nl)228:هبقر(

و برتري خواهد بود( بر زنان افزوني و به همه ليكن مردان را بر هر چيز توانا و خدا
).امور عالم داناست

و عاطفي به علت زن در آفرينش احساسي اي كه براي تربيت فرزندان، مناسب
ميكلّبه طور حد كمال مطلوب است، اما  باشد،ي براي نهايت اقتدار نامناسب

ايهاو در دوره. ممكن است اشتباهاً نافرماني كند يا با شوهرش مخالفت ورزد
و ماهيانه و از اينرو تصميمات بدي بگيرد خداوند ...اش شايد مخالف يا عصبي باشد
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اي راجع به اين مطلب هيچ مجادله. مرد را فرد غالب جفت زناشويي قرار داده است
در. توان داشت چرا كه خداوند در اين موضوع سخن آخر را بيان كرده استنمي

ميعين حال اگر نگاهي به قلمرو حيوان كنيم كه يك چنين ات داشته باشيم، اعتراف
كه. حيوانات نيز وجود دارد]جامعه[ تقسيمي در بين اعضاي و چنين هم نيست

و خواه مدرن-ايجامعه  را بشناسيم كه بيش از يك رهبر حاكم- خواه ابتدايي
و علم مطلق خود نسبت به طبيعت. داشته باشد خداوند با حكمت همه شمول
اين انتخاب از نقش منحصر بفرد. را براي اين نقش انتخاب كرده استبشري، مرد 

و حقير نميزن نمي و همچنين ابداً او را كوچك ما بخوبي از اين واقعيت. كندكاهد
و كه برخي از زنان نسبت به مردان، باهوشآگاهيم  تر، در مدير بودن توانمندتر،

و تحمل هستند جمهور زن دولتهايي رؤسايتهالب. داراي درجه باالتري از صبر
و نه قاعده اي كه خداوند مد خاص را شاهد هستيم، اما اين موارد استثنائاتي هستند

اهللا صلي(درواقع حديث معتبري در دست است كه ضمن آن پيامبر. نظر داشته است
و آله كه) عليه :فرموده

شد كه در مقابل معبودي جز اگر به نوع بشر دستور داده مي
ميخد شد كه اوند سر به خاك نهند، هر آينه به زنان دستور داده

1.در مقابل شوهرشان تعظيم كنند

و زن اين حديث اشاره روشني دارد به سلسله مراتبي كه در ارتباط با نقش مرد
و نيز اهميت اين سلسله مراتب براي عنصر اساسي جامعه يعني  در كار است

وبه منظور. خانواده از تحكيم اين نقشها خداوند سهمتقويت االرث مرد را بيشتر

 

و گرداوري شده توسط ترمذي، ابوداوود،-1 ترجمه(، سنن ابي داوود مروي از ابوهريره

ج)انگليسي ص2، و 2135، حديث شماره 574، و مروي از ابن ماجه تاييد شده توسط شيخ،

ج ص1الباني در صحيح سنن الترمذي، به. 926، حديث شماره 340، مشكاه همچنين بنگريد

ج)ترجمه انگليسي(، المصابيح ص1، ،691 ،
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و اشتراكي مرد از اكثر وظايف. زن قرار داد ترديدي نيست كه وظايف خويشاوندي
بي. ها بيشتر استزن در اين حوزه و اين وظيفه مرد است كه از اقوام واسطه

مرمسؤليتعالوه بر اين. خويشان ضعيف خود حمايت كند دان هاي خويشاوندي،
و نظاميآمادهبايد  و گسترش مرزهاي اسالم حتي تا سرحد حمل سالح گري دفاع

و ديگر وظايف مشابه معاف. باشند زنان در تحت شرايط عادي، از اين وظايف
را. هستند تا يعني وضعيتي كه زنان مجبور شده-وضعيت كنوني حاكم بر غرب اند

مي در حالي با مردان براي شغل به رقابت كشند، كه بار خانواده را بر دوش
و اگر-بپردازند تاريخي بدان نگاه به صورت اگر در مقياسي جهاني بنگريم، استثناء

توان بر اين ادعا كه وظايف زن بنابراين نمي. است]از مسير طبيعي[ كنيم، انحراف
و افزون بر وظايف مرد است، به وضعيت حاضر تمسك كرد در حقيقت. مساوي

عپژوهش و زن كشف كرده است؛ لمي تفاوتهاي هاي فيزيكي زيادي بين مرد
ميتفاوت و زن در جامعه تاثير 1.گذاردهايي كه بر عملكرد مرد

 وظايف همسر
و صلي(پيامبر درباره وظايف زنان نسبت به شوهرانشان توصيه) سلماهللا عليه

اج. كرده است ازه از او در اسالم زن مجاز نيست وقتي همسرش حاضر است، بدون
 همچنين زن اجازه ندارد بدون اذن شوهرش كسي را به خانه2. روزه بگيرد

و دارايي شوهر بدون رضايت او خرج كند اگر. شوهرش راه دهد، يا از پول يا از مال
ن پول را به شوهرآزن، از پول شوهر به خود اختصاص داد، وظيفه دارد نصف 

جاش دستور دهد تا وظايف ديني شوهر نيز حق دارد به همسر3.بازگرداند اش را به
شد(آورد؛ وظايفي همچون غسل پس از زايمان  ،)بعد از اينكه خونريزي وي قطع

1 - Ju Durden Smith and Diane de Simone, "Is there a Superior Sex", 

Reader's Digest, 1982 
. اختياري يا مستحبي اشاره داردهاي اين مطلب تنها به روزه-2
ج)انگليسي-عربي(شده توسط بخاري، گردآوري-3 ص7،  123، حديث شماره94،
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غسل بعد از حيض، غسل پس از همبستر شدن، چرا كه نماز تكليف واجب بر زن
و بدون طهارت نماز گزاردن ممكن نخواهد بود به. است عالوه بر امر كردن زن

اش، مرد حق دارد نسبت به حق خود براي عمل جنسي، زن را به اين وظايف ديني
و آلهصلي(پيامبر. كار وادارد با) اهللا عليه زنان را منع كرده كه از عمل جنسي

و آلهصلي(منقول است كه پيامبر. شوهرانشان سر باز زنند :فرمود) اهللا عليه

و مرد شب را در حا هكلياگر زني بستر شوهرش را ترك گويد
 است به صبح رساند، مالئك تا صبح بر زن لعنت ناراحت
1.فرستند مي

و آلهصلي(خدا روايت كرده كه رسول) اهللا عنهرضي(طلق ابن علي ) اهللا عليه
:فرمود

خواند، زن وقتي مردي همسرش را براي ارضاي ميلش فرا مي
2.بايد به سوي مرد برود حتي اگر دست به كار اجاق باشد

عمل جنسي با شوهر خود را به ناحقه اين مطلب اشاره دارد به زني كه البت
پذيرد تا او را تحت كنترل خود در آورد يا براي اينكه او را به انجام اموري وا نمي

مي. اش نيستنددارد كه وظيفه و چنين اعمالي تعادل طبيعي ازدواج را بر هم زند
ميمردي را كه باج گرفتن جنسي زن را نپذيرفت -ه تحت فشار احساسي مفرط قرار

و گرداورش-1 ج)ترجمه انگليسي(شده توسط بخاري، مسلم، روايت شده از ابوهريره ص2، ،

ج)ترجمه انگليسي(، سنن ابي داوودو ابو داوود، 3368، حديث شماره 732 ص2، ،574 ،

ج)ترجمه انگليسي(، مشكاه المصابيح، همچنين بنگريد به 2136حديث شماره ص1، ،689 .
ج)ترجمه انگليسي(، مشكاه المصابيح گردآورش شده توسط ترمذي،-2 ص1، و تاييد 340، ،

جصحيح سنن الترمذيشده توسط شيخ الباني در ص1،  927، حديث شماره 340،
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را)آرامش احساسي(دهد كه خود مفهوم سكن  چنانكه-، يعني اصل اساسي ازدواج
شداشپيشتر بدان مي-اره طبيعي است كه زني كه از حقوق خود محروم. برد از بين

و چاره بعالوه زن اجازه. ديگري ندارد، در معناي اين حديث وارد نيستشده است
و دوستان خود ترك ندارد خا نه شوهرش را بدون اجازه شوهر، براي مالقات با اقوام

و نزديكان وجوب  گويد زيرا اطاعت از شوهر واجب است در حاليكه مالقات اقرباء
و در احكام اسالمي ترك آنچه واجب است براي انجام امر  و استحبابي است؛ ندارد

با مردبه اما بايد متذكر شد كه1.استحبابي مجاز نيست دستور داده شده كه
و اينكه مرد زن را بدون دليل قابل  و انصاف رفتار كند همسران خود با مهرباني

و دوستان صميمي و خويشان اش منع كند، دور از قبول از مالقات با والدين، اقوام
توان از شركت در نمازهاي عيد باز داشت، از طرف ديگر زنان را نمي. انصاف است

توان همچنين نمي. دستور داده كه در اين نمازها شركت كنندبه آنها اوند چرا كه خد
با اين. زنان را از رفتن به مسجد منع كرد هرچند رفتن به مسجد وظيفه آنها نيست

:وجود روايت شده كه

2. اش بهتر استنماز زن در چهارديواري خانه

اي ديني، از شوهرانشانفه وظيبه عنواناما چنانكه قبالً اشاره شد، زنان بايد
و جهان ديگر كمك اطاعت كنند، وظيفه اي كه انجام آن زنان را در اين جهان

:اهللا عليه وآله فرمودخواهد كرد؛ همچنانكه پيامبر صلي

ج)1968مطبعه القاهره،: مصر(،، المغني محمد ابن قدامه-1 ص7، ،21
و گردآورش-2 ج)ترجمه انگليسي(، سنن ابي داودشده توسط ابوداوود، مروي از ابن عمر ص1، ،

و تاييد شده توسط شيخ الباني، در 567، حديث شماره 149 جصحيح سنن ابي داوود، ص1، ،

به.،530، حديث شماره 113 ج)ترجمه انگليسي(، مشكاه المصابيحهمچنين بنگريد ص1، ،218 
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را روزه) رمضان(اشاگر زني نمازهايش را به پا دارد، ماه روزه
و از شوهر خود اطاعت كند ، از هر بگيرد، عفت خود را نگه دارد

1. شوددري كه بخواهد وارد بهشت مي

و اله سوال كرديكبار پيامبر صلي :اهللا عليه

آن زن، زني: بهترين زنان چه كسي است؟ خود پيامبر پاسخ داد
كند او را شاد سازد، وقتي است كه وقتي شوهرش بدو نگاه مي

و زني است كه در باب خودآنكند، بدو امر مي و را به جا آورد
و از ناخشنودي شوهرش مالش با شوهرش مخالفت نمي كند

2.هراس دارد

شوند تا با روي گشاده به همسران خود به همين دليل است كه زنان تشويق مي
و به ظاهر خود اهميت دهند تا براي شوهران خود جذاب بمانند هيچ. سالم دهند

و ظاهري  زن بايد. عرضه كنداسته ناآرزني نبايد خود را بر شوهرش با موي ژوليده
و پاكيزه باشدتالش كند تا بدانجا كه شرايط اجازه مي مادامي كه شوهر. دهد تميز

او آنچهاز زن تقاضاي عمل غيرمشروع نكرده است، زن بايد هر  را كه شوهر از
وقتي شوهر از زن تقاضاي همبستر شدن داشته. انجامش را بخواهد انجام دهد

ك و زن در باشد، زن نبايد رد و چنانچه مرد نيازمند مساعدت مالي يا مادي است، ند

 

در-1 و گرداوري شده توسط ابو نعيم ترجمه(، الحليه، مشكاه المصابيح مروي از انس

ج)انگليسي ص1، و تاييد شده بعنوان روايت حسن توسط شيخ الباني در 691، مشكاه،

جالمصابيح صص2، 1، اف تي ان 3354، حديث شماره 971-972،
در مروي از ابوهريره-2 و البيهقي مشكاه، شعب االيمانو گردآوري شده توسط نسائي

ج)ترجمه انگليسي(، المصابيح ص1، و تاييد شده بعنوان حديث حسن توسط شيخ الباني، 694، ،

جمشكاه المصابيحدر ان3272، حديث شماره 972ريا،ص2، .1.، اف تي
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و ميل به شوهر وضعيتي است كه مي تواند كمك كند، الزم است از روي رغبت
اين مطلب به اين معنا نيست كه زن براي اينكه همسر خوبي به حساب. كمك كند

ت ا وسايل لوكس آيد الزم است تا بخشي از درآمد خود يا پول خود را به شوهر بدهد
و در موقع اضطرار يا توانايي مالي بلكه زن در صورت؛مثل اتومبيل كاديالك بخرد ،

كه. به هنگام نيازهاي مشروع ديگر، بايد آماده كمك به شوهر خود باشد چنين زني
دهد تا مطابق خواست شوهر خود عمل كند، در بيشترين تالش خود را انجام مي

كهاكثر موارد در مي مييابد مي شوهرش آنچه در توان دارد انجام و كوشد تا دهد
بخشو لذت آميزدر نتيجه ازدواج آنها ازدواجي سعادت. همسرش را راضي نگه دارد

.خواهد بود

mML KJ� IH GFEDCBA
\[Z�YXWVUT�SRQPON

dcba`_^�]mlkj�ihgfe
`_~}|{ �z yxwvuts�rqpon

bal)7–6: طالق(
و به ايشانا( در همان منزل خويش كه ميسر شماست بنشانيد و(زنان را درنفقه

ت) سكني و زيان نرسانيد و رنج در افكنيد آزار در مضيقه از حق خود(ا كه مجبور شوند
و تنگ)6)....(بگذرند و آنكه نادار و فراواني نفقه زن شير ده دهد تا مرد دارا به وسعت

جز آنچه توانايي داده  معيشت است هم آنچه خدا به او داده انفاق كند كه خدا هيچكس را
آ و خدا به زودي بعد هر سختي (ساني قرار دهدتكليف نمي كند .7((

 اطاعت از شوهر
و اما اين حق زنان آنها را وا مي و تالش كنند تا خانه شوهران خود را راحت دارد كه مطيع باشند

بدين دليل. باشدمطبوعو بخش آرامش اي كه زندگي با يكديگر خوشايند سازند به گونه
و  داري با حرمتمسأله در همسري كه در مسائل جنسي، در ارتباط با امور محرمانه

و با بي و با آشكار كردن امور محرمانه شوهر حرمتي رد ارتباط جنسي با شوهر،
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. كند، شوهر موظف نيست كه او را تامين مالي كندكردن به او، نافرماني مي
مي،شوهر از روي لجبازيخانة همچنين ترك گفتن حق نافرماني به حساب و آيد

ميزن براي تامين مالي شدن از طرف ديگر، اگر شوهر. كند را خودبخود ساقط
و درست از فراهم كردن يا حمايت مالي همسرش سر باز زند،  بدون داليل قانوني
و حقوق خود را كسب  زن بايد در وهله نخست تالش كند با شوهر حرف بزند

آناين امر را نپذيرفتاگر شوهر اما؛نمايد  هايي خواندهصورت بايد واسطه، در
و. كمك كنندمسأله شوند تا در اين ساطت موثر نبود، در آنصورت زن چنانچه

اما چنانچه عدم. تواند براي جبران خسارت يا طلب طالق به دادگاه رجوع كند مي
تامين مالي زن توسط شوهر مبتني بر داليلي باشد كه در اختيار شوهر نيست، مثل 

آنمحبوس بودن شوهر، معلوليت جسمي شوهر يا فقر زن، در  است مخيرصورت
كه. بين اينكه اين وضعيت را تحمل كند يا اينكه خالصي خود را طالب شود زني

و كلي صرفبه طوراش خودش مكنت مالي دارد ممكن است از حق نفقه نظر كند
اين حق زن ممكن. خواهد، تامين كندخودش خوراك، خانه يا لباسي را كه مي

هر زماني در طول ازدواج مورد صرف نظر واقع شود؛ اما است در ابتداي ازدواج يا 
از. هميشگي نيست نفقه خود ناتوان يا ناراضي شود،]پرداخت[هر وقت كه زن

اش گذاشته است عادالنه بر شانهبطور شوهر موظف است مسووليتي را كه خداوند 
.متكفل گردد

 وب مي شود،به عنوان قرادادي مشترك محساين حقيقت كه ازدواج در اسالم
مرد بدون اجازه يا رضايت به عنوان نمونه. اثبات استمتعددي قابل مثالهاي با

و انزال بيرون از مهبل( همسرش نبايد عزل  اين بدان1.كند) توقف عمل جنسي
 زن يا2معني است كه مرد بدون رضايت زن، اجازه ندارد با ارضاي جنسي كامل

آ-1  بايد قبل از عمل عزل- غير كنيز-زاد روايت شده كه ابن عباس بيان كرده كه از زن حره يا

، 1973، بيروت، المكتبه االسالمي، شرح السنهالحسين ابن مسعود البغوي،(اجازه كسب شود

ص9ج ،104 .( 
2 - complete gratification 
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نح. مخالفت ورزد1بچه دار شدن و اگر زني حقوق مربوط به روابط زناشويي بهمين
صورت شوهر بايد نيازهاي فيزيكي زن را برآورده سازد، خود را طالب شود، در آن

اي اما از آنجا كه ازدواج وسيله. هرچند اگر چنين نكند گناهي مرتكب نشده است
و حفظ هر دو طرف ازدواج است، توصيه مي شود مرد نيازهاي زن را براي تطهير

ميبر شود كه به نيازهاي مرد پاسخ آورده سازد به همان شيوه كه از زن درخواست
و مراعاتهيچ كس نمي. دهد و مكمل،تواند انكار كند كه مفهوم مالحظه  متمم

كند كه عملكرد خانواده مسلمان است، هرچند وقتي شخص به اين مطلب توجه مي
ش اطاعت كند، ممكن است زن بايد در تمامي اموري كه مشروع هستند، از شوهر

اما زن الزم. بنظرش آيد كه بيشتر وزن اين امر بر دوش زن قرار داده شده است
را. از شوهرش اطاعت كند نامشروع نيست در مسائل اگر شوهر بخواهد زن چيزي

با اين وصف،. انجام دهد كه مخالف حكم خداوند است، زن نبايد از او تبعيت كند
ميزن بايد از شوهرش در گنجد، تبيعيت تمامي مقوالتي كه در زمره حقوق شوهر

به درون خانه شوهر بدون رضايت او،]بيگانه[ كند؛ حقوقي از قبيل راه ندادن مرد
و دارايي شوهر بدون رضايت او، ترك نكردن خانه بدون اذن  خرج نكردن از مال

و زندگي كردن در مكاني كه شوهر از زن بخواهدوش .هر
اگر مردي توان مالي. كندتأمينر مرد ملزم است خانواده خود را از طرف ديگ

و با اين حال از اين امر سرباز زند، فقه تأمينبراي   خانواده خود را داشته باشد،
و آگاهي شوهرش اسالمي به زن اجازه مي دهد تا بخشي از پول مرد را بدون اجازه

ه) اهللا عليهاصلي(عايشه. بردارد نزد) زن ابي سفيان(ند بنت عتبه روايت كرده كه
و گفتپيامبر صلي و آله آمد :اهللا عليه

به. اي پيامبر خدا، همانا ابوسفيان مردي بسيار خسيس است« او
و فرزندم به اندازه كفاف زندگيمان نمي دهد جز آنچه كه من من

اين كار من خطاست؟ آيا. دارمبدون اطالع او از دارايي وي بر مي

 

1 - offspring 
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و آله فرموديپيامبر صل  تأميناز دارايي او آنچه كه براي«: اهللا عليه
و فرزندت الزم است بردار 1».خود

و ضروري خانواده را و بخواهد كه نيازهاي اساسي بنابراين مرد بايد قادر باشد
و هنگامي كه مرد توانمند است. صورت نبايد ازدواج كند برآورده سازد، در غير اين

مو ازدواج مي آنها اش به قدر كافي مال بدهد تا وظف است كه به خانوادهكند
مي نيازهاي اساسي خود را پوشش دهند، در غير اين تواند مداخله صورت دولت

.را به انجام اين كار مجبور سازدو او كرده 
- شيوه معمولي است كه مردان بواسطه آن ابزاري براي مراقبت از خانواده،كار

 دليل، مردان ممكن است مجبور شوند ساعات زيادي را بدين. يابندشان را مي
و محافظت از آن ممكن. بيرون از خانه بگذرانند فراهم كردن وسايل براي خانواده

آاست وظيفه اصلي بيشتر مردان با،يد، با اين وجود به حساب مسؤليت مردان
و سامان و احوالدهي جامعه به شيوهتدبير  حاكم اي اسالمي كه مناسب اوضاع

آور خانواده خويش نيست، بلكه ممكن است نانصرفاً مرد. باشد، مواجه هستند
و يا شماري از سمت هاي ديگر را شهردار شهر، قاضي يك منطقه، كارمند ارتش

در. دارا باشد ممكن است مرد تعهداتي داشته باشد كه الزامات مشابه يا بزرگتري را
در نتيجه مرد، يعني. كندايجابو شخص او مقايسه با الزامات خانواده بر وقت 

و انرژي خود را در اين حرفه و خانواده، بيشتر وقت ها يا حافظ امت، قبيله، جامعه
و. كندمشاغل مرتبط صرف مي ازدواج موفق مرد را قادر مي سازد تا با عزم ثابت

و خانوادهمسؤليت شوهر. استوار به كارش مشغول باشد وسايل اش دارد براي همسر
و نسبت  زن از طرف ديگر. مالحظه باشدبابه آنها را فراهم كند، مدافع آنان باشد

همچنين اگر سهيم كردن. موظف نيست خانه خود را در جستجوي كار ترك گويد
و زندگي خود براي زن مهم نباشد، مجبور نخواهد بود خانه اش را با ديگران در خانه

 

ج) انگليسي-ترجمه عربي( گردآوري شده توسط بخاري،-1 ص7، و 272، حديث شماره 208،

ج)ترجمه انگليسي(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح،. مسلم ص1، ،714.
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و شوهريعن(واسطهافرادي كه اهل بيت بي  زن1.او نيستند، شريك شود)ي فرزندان
اما اگر زن بخواهد براي پيشرفت.ي خود حكم براندصحق دارد در قلمروي خصو

شخصي خود يا بنا به ضرورت اقتصادي اهدافي را بيرون از خانه دنبال كند، چنانچه 
و موافقت شوهر باشد، باكي بر او نيست باو چنانچه زن وظيفه. با رضايت  اش

آن، طاقت فرساسنگين اداره خانهمسؤليت -صورت شوهر بايد به هر شيوه شد، در
و وضعيت خانواده . شان باشد، به زن كمك كنداي كه مناسب نيازها

بر زن فرض. اوليه زن در ازدواج رسيدگي به نيازهاي شوهرش استمسؤليت
و فرخنده سازد زند. است كه ازدواج را تا جايي كه ممكن است شاد به غدغه اصلي

و رفاه شوهرش باشدغير او بايد بكوشد صادق،. از فرزندانش بايد سعادت، راحتي
و فرمانبرداري تقوامدارانه داشته باشد مي. وفادار، قابل اعتماد، صبور -درحقيقت زن

راهي براي نيل به بهشت بداند، به عنوان تواند وظيفه خود نسبت به شوهرش را
به بنابراين ازدواج را نبايد. زناشويي به منزله نصف دين استچرا كه انجام پيوند

و توجهي كه عنوان  مري فرعي در زندگي مورد نظر قرار داد، بلكه بايد بدان اهميت
را. داده شودآن است شايسته  ميبه عنوان از اينرو اسالم ازدواج داند كه پيوندي

ب. نماياندلطف خدا را به ما مي  ما انسانها به يكران خود از بين خودِخداوند با رحمت
و حمايت را دريافت ما جفت و از طريق آنها ما لذت هايي عطا كرده است كه با آنها

و شوهر، هر يك هديه. داريممي و بديهي است زن هايي نسبت به همديگر هستند
و نعمت و كه اين بخشي از ازدواج است كه شكرگزار بركات هاي خدا به خود باشيم

.هاي خداوند را گرامي بداريما گرامي داشتن همسران خود، نعمتب
و زنان، چنانكه امروزه در غرب مورد ادعاست، مبناي تساوي بين مردان

و تناسب زناشويي نيست ما. ضروري براي توازن مسلمان بايد به عنوان در عوض،
و نياز به درك نقش زنان در اين هاي مختلف اما مكملي را كه خداوند براي مردان

 

 منظور اينست كه اگر باكي از راه دادن ديگران به زندگي خود نداشته باشد، باز هم موظف نيست-1

يا موظف. او وظيفه ندارد فرزندان زن ديگر مرد را در زندگي خود راه دهد. كه ديگران را راه دهد

(وظيفه اي براي اين كار بر زن نيست.د را در زندگي خود شريك كندنيست زن ديگر مر )مترجم.



49چند همسري در اسالم

تنها الزم است به تن جسماني خودمان. جهان ترتيب داده، مورد نظر قرار دهيم
و مرد را براي كاركردهاي به كلي متفاوتي  نظر بيفكنيم تا بفهميم كه خداوند زن

كه ساختار فيزيولوژيكي بدن زنان، آن است گواهو ماه هر برج. قصد كرده است
ميمهياي فرايند لقاحي است كه به تر استعداد به تعبيري عام. شود تولد بچه منجر

و دشوار بيش هاي مختلف اما نقش. تر از استعداد زن استمرد براي كار سخت
و همسو، به وضوح در نياز اساسي و زن به مرد دارد نيز موازي اي كه مرد به زن

زن. قابل مشاهده است و وجود اما به لحاظ سطح معنوي تفاوتي بين طبيعت مرد
مي. ندارد :فرمايدخداوند در قرآن

mONM�LKJIHGFEDCBA
oRQ�Pl)195: آل عمران(

مرد( پس خدا دعاهاي ايشان را اجابت كرد كه البته من پروردگارم عمل هيچ كس از
).....و زن را بي مزد نگذارم

m`_~ }|{zyedcba
lkjihgfl)97: نحل(

و زن كار نيكي به شرط ايمان به خدا( از مرد در به هر كس او را جاي آورد ما
از عمل نيكي كه كرده به  و اجري بسيار بهتر و با سعادت زنده مي گردانيم زندگاني خوش

).او عطا مي كنيم
مي داشته باشيم، بايد بخواهيم كه بطور كامل تسليم براي اينكه زيستي اسال

و احكامي كه خداوند وضع كرده است، باشيم كه. دستورات خداوند به آنچه
و جز به آنچه كه به مصلحت ماست، امر نمي او زنان. كندمصلحت ماست علم دارد

و طبيعت  و اقتدار داده امآنان را بر خانواده شوهرشان سلطه ري را مناسب چنين
و. قرار داده است و آداب خداوند همچنين به زنان دستور داده كه سبك زندگي

اهللا عليه وآله خطاب به زنان پيامبر صلي. رسوم غيراسالمي را تبعيت نكنند
:فرمايد مي
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m`_^]\[ZYXWV�UTS
nm�lkjihgfedcba

tsrqpovu...�al)32-33: حزابا(
اگر) بلكه مقامتان رفيع تر است(اي زنان پيامبر شما مانند يكي ديگر از زنان نيستيد(

و نرم با مردها سخن نگوييد مبادا آنكه دلش  و پرهيزگار باشيد پس زنهار نازك خدا ترس
و درست سخن گوييد  در خانه))32(بيمار است به طمع افتد بنو و آرام گيريد هايتان شينيد

و زكات مال به  و نماز به پا داريد و خودآرايي مكنيد و مانند دوره جاهليت پيشين آرايش
هر آاليش و رسول اطاعت كنيد خدا چنين مي خواهد كه رجس از امر خدا و فقيران بدهيد

و منزه گرداند هر عيب پاك از و شما را (را از شما خانواده نبوت ببرد .33((

 نيستند مؤمن مسلمان همانند زنان غيرزنان
و بايد در نگاه تمامي ناظران مؤمن زنان مسلمان همانند زنان غير نيستند

 اگر بنحو مناسب پوشش را رعايت-زنان. همچون الگوهاي اسالمي عمل كنند
و محافظ داشته باشند و چنانچه در صورت لزوم همراه از حركت در جامعه،-كنند

و محل اساسي منع نشده]اماكن در سطح شهر[ زديدكاركردن يا با اند، اما بستر
را. براي زن بايد خانه او باشد و اسالم اين حكم كلي تا به روز قيامت قابل اجراست

و خواستهاي فردي واقع اي دست كاري كرد تا موافق هوستوان به گونهنمي ها
با: شود .شيماينجاست كه ما مسلمانان بايد تسليم اين دين
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 فصل سوم

 چند همسري: تعدد
و جازم  با نگاهي اجمالي به تاريخ اسالم، الجرم، توجه انسان به اعتقاد عميق

ميمؤمنزنان ميو وفاداري جلب گرم كننده بودند، فقر دادند، پشتشود كه تسلي
ميو دشواري را تحمل مي و حتي در جنگها كنار مردان -كردند، پرستار بودند

را زناني كه خودخواسته بخش-دندجنگي و فريبنده بدن خود امر به خاطر هاي زيبا
ميخداوند، پنهان مي و تالش -كردند تا اسالم را به ديگر ملتها نشان دهندكردند

و بندهاي و قيد و بر محدوديتها زناني كه متاثر از فريبندگي جهان مادي نبودند
.د غالب آمدن،اسالمي مقرر شده براي زنان

پرسند كدام زني با مردي كه قبالً با اين وصف، امروزه هستند كساني كه مي
كنند كه الزم كند، اين افراد به اين واقعيت توجه نميازدواج كرده است، ازدواج مي

و ديگر نيست براي يافتن اين پاسخ، فراتر از همسران پيامبر صلي و آله اهللا عليه
كخ عموم البته پاس. صحابه برجسته بروند شايد.ه عصر آنان متفاوت بوداين است

، يعني اسالم، وضع1اينها متوجه نيستند كه احكام خداوند، كه در آخرين تشريع
و مكاني نيستند، بلكه هرگاه شرايط اجازه شده اند، محدود به مالحظات زماني

كهيچ مسلماني نمي. دهند، قابل اطالق هستند ه تواند اين مطلب را انكار كند
و آلهصلي(ي خود، آخرين پيامبر خودحوآخرين خداوند و آخرين احكام) اهللا عليه

و اعالم داشته كه هيچ امري را غير از اسالم به الهي خود را ارسال كرده است
. شناسددين نميعنوان 

1 - final dispensation 
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mLKJ IHGFEDCBA
YXWVUT SRQPONM
g fe dcba`_�^]\� [Z
srqponmlkji�h
a ` _ ~}� | { z y x w vu� t

cbl)3:همائد(
و اسال( و نعمت خود را بر شما تمام كردم م را به امروز دين شما را كامل گردانيده

).عنوان دين براي شما پسنديدم

mlkjihgfedcba`_l
)85: آل عمران(

از( در اخر او و از وي پذيرفته نيست هر كس غير از اسالم ديني اختيار كند هرگز
).زيانكاران است

 مشروعيت چند همسري
و تعالي(خداوند كه) سبحانه از قبل با بياني روشن به مسلمانان آموخته است

و حرام نخواهد شد و حالل است، غيرمشروع بنابراين، تناسب ندارد. آنچه مشروع
و آله را برگزيدهآنان كه تبعيت از سنت پيامبر صلي مند بهرهبه خاطر اند، اهللا عليه

ا .ز فرصتي كه توسط خداوند بدانها عطا شده است، محكوم گردندكردن خودشان
آور نيست بلكه جزئي معتبر از نظام ازدواج همسري ارتباطي منحط وشرم چند

و تعالي(خداوند. اسالمي است :فرموده است) سبحانه

ma`_~}|{ z yxwvut
nml��k��j��i��h����g���f��e��d��cb�rqpol)3: نساء(



53چند همسري در اسالم

و مناسب با عدالت ....( مر شما را نيكو پس آنكس از زنان را به نكاح خود آريد كه
و به  و اگر بترسيد كه چون زنان متعدد گيريد راه عدالت را نپيموده دو يا سه يا چهار است

و يا چنانچه كنيزي داريد به آن اكتفا  كنيد كه اين آنها ستم كنيد پس يك زن اختيار كرده
و ترك ستمكاري است ).نزديكتر به عدالت

انسان بايد توجه داشته باشد كه به مرد در وهله نخست گفته شده كه با دو، سه
و سپس به مرد توصيه مي تواند از روي شود كه اگر نمييا چهار زن ازدواج كند،

ين بدين معناا. عدالت با بيش از يك زن رفتار كند، تنها با يك زن ازدواج نمايد
كند كه حداقل با دو زن ازدواج نمايند، نيست كه اسالم همه مردان را ترغيب مي

اي بي ترديد براي آنان كه بتوانند شرايطش را بلكه بدين معناست كه چنين گزينه
ناين آيه همچنين در جامعه. انجام دهند، مجاز است ماي كه تعداد -حدود ازدواجا

بنابراين مرد. بود، سقف چهار زن را مشخص كرده استزمان در آن مجازهاي هم
و  و بخواهد وقت قبل از اينكه مجاز باشد بيش از يك زن داشته باشد، بايد بتواند

در مقابل چنانچه مرد قادر نيست. دارايي خود را به شكلي مساوي تقسيم كند
و مسكن تمامي زنان را  و منصفانه تهيبه صورت خوراك، پوشاك ه بيند، در عادالنه

نكته. صورت مطابق با اين دستور قرآني، نبايد با بيش از يك زن ازدواج نمايدآن
و محمد صلي]پيامبر اسالم[ كه جواز تعدد زوجات در سنتاين است  سلّم اهللا عليه

زنك زمان ازدواج كند،همبه طوره خود از طرف خداوند اجازه داده شده بود تا با نه
ها با مقاصدي سياسي درست است كه بسياري از اين ازدواج. تمثل يافته است

و پيوند دادن اجتماعي نظير ترغيب به ازدواج با بيوه زنها، نقض برخي امور ممنوع
و قبايل صورت گرفته بودند؛ اما پيامبر صلي  با زناني كه خوشش سلّم بازاهللا عليه

ميمي و از زناني كه خوشش نميامد ازدواج ميامد رو كرد . تافتبر
با اين وجود، بسياري از مسلمانان امروزه موضوع چند همسري را ناخوشايند

و بر اين مطلب كه ازدواج جمعيمي مي،دانند اين. كند، اصرار دارند زنان را تحقير
و بالذات از اين جهت است كه نقش و مرد در جامعه غربيمطلب اوالً اگر[ هاي زن
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زنان آشكارا با مردان. ،حداقل، تحريف شده است1]ه استنگوييم بكلّي از بين رفت
ميدر شغل هكنند؛ مردان از زنان براي هاي يكسان رقابت ها درخواست زينهتأمين

و دامن شده است؛ شيوه پوشش مردان در مي كنند؛ شيوه پوشش زنان شامل بلوز
و هر دو جنس  و موي بلند است و زن، برگيرنده دستبند، گردنبند، گوشواره مرد

مي، لباس2تحت عنوان جنس واحد زن. پوشندهاي قابل تعويض در جامعه غربي
و]حيات[و منزلت طبيعي خود را كه عبارت از حفظشأن  باشد، از دست داده است

در تحت چنين شرايطي،. بنابراين مجبور است براي تساويِ با مردان، مبارزه كند
و همراها ن شرقي آنها شديداً با چندهمسري مخالفت تعجبي ندارد كه زنان غربي

يك. ورزند در جامعه ليبرال غربي، زنان بسيار اندكي، تبعيت از مردان خود را براي
زن. دانندزندگي زناشويي آرام ضروري مي ،در واقع حتي تبعيت از شوهر براي

و ظهور داشته باشد، تلقي نمي حتي زنان غربي. شودشاخصه مثبتي كه ارزش رشد
و زن وجود  كمتري هستند كه بخواهند اين مطلب را بپذيرند كه تفاوتهايي بين مرد

ردارد؛ يا بپذيرند كه خداوند نقش مردان  و3كننده روزياهبر، تداركبه عنوان
مي. محافظ را اجازه داده است كنند عليرغم اين واقعيت زنان غربي اين امور را انكار

ميآمكه اين تفاوتها به طرق دسيسه -يزي در خود جامعه غرب مورد گفتگو واقع
مي. شوند و اذيت قرار و غالباً زنان در محل كار به لحاظ جنسي مورد آزار گيرند،

و ذليل،شوند تا براي حفظ سمت خود يا براي پيشرفتمجبور مي  خود را خوار
 هنوز در اياالت(هاي قدرت از شمار زنان بيشتر است كنند؛ شمار مردان در سمت

و شغلو بيشتر سمت) متحده زن رييس جمهور نبوده است كمها درآمد كه با هاي
و غيرهيدارخدمتي، صندوقپيش( امور خدماتي سروكار دارد هنوز توسط زنان)،

مي؛شودانجام مي هاي جديدي را قبول شود زنان در غرب نقش عليرغم اينكه گفته

 

. عبارت داخل قالب، افزوده مترجم است-1
2 - unisex 
3 - provider 



55چند همسري در اسالم

مي. اندكرده خاما اسالم به ما داوند همه چيز را جفت آفريده است، از مرد آموزد كه
و مطابق با آن نيز بدانها نقش داده است مي.و زن :فرمايدخداوند در قرآن
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بر( و نگهباني است به واسطه آن برتري كه خدا بعضي را مردان را بر زنان حق تسلط
و هم  از مال خود بايد به زن نفقه دهندبه واسطه بعضي مقرر داشته پس. آنكه مردان

و مطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند )زنان شايسته

ma ` _ ~ } | { z yc b
nmlkjihgf��e��dl)21: روم(

از آيات لطف الهي اينست كه براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد( و باز يكي
و مهرباني برقرار فرمود و ميان شما رافت و با هم انس گيريد بر او آرامش يافته در . كه

و حكمت حق آشكار استهمانا در اين امر نيز براي مردم با فكرت ).ادله علم
و حافظ مشخص كرده است، در فراهمبه عنوان اسالم نقش مرد را كننده

و وابسته اي اعطا شده كه طبيعتاً مشتمل بر ميزان حاليكه به زن نقش حمايتگر
و اطاعت نسبت به مردان است بنابرين نظرگاه اسالم در باب مرد. معيني از تسليم

و. مل با نگاه جامعه غربي قرن بيستم استو زن در تقابل كا زن در شأن منزلت
،هاي تحصيلي، حقوق اموال، فرصترأيغربِ امروز، ممكن است از منظر حقوق 

و پيشرفت آداراي رشد ترسناكي به نحو يد، اما جايگاه آنان از نظر خانواده به نظر
و جايگاه طبيعي. منحط شده است درخارج شدن زنان از نقش  خانواده بخشي شان

و رو به زوال استاز نشانه و. هاي يك فرهنگ منحط اين واقعيت كه فرهنگ
و مجله تايمز جار زده  جامعه غربي در حال زوال است، بر پشت جلدهاي نيوزويك
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و در همين چند سال اخير به سرعت باال. شودمي پديده تولدهاي نامشروع در غرب
و حامله شدن نوجوانان خيلي  و طبيعي شده استرفته داستان تعويض. رايج

و ايدز كه3، بيماريهاي مقاربتي متعدد همچون تبخال2، تجاوز به كودكان1همسر
و تأمل همراه با بي قاعدگي در امور جنسي است، بايد هر شخص عاقلي را به

و و رسوم جامعه غربي . وا دارد4تك همسري اجباريمسأله پرسش از آداب

 از مردان است جمعيت زنان بيش
و زنان بيش از مردان عمر مي با. كنندتولد دختران بيشتر از پسران است مطابق

و9/77، زنان آمريكايي احتمال حياتشان تا5مركز آمار سالمتگزارش   سال است
-اين مطلب همراه با وقوع باالي جرم. ممكن است زنده بمانند3/70 مردان تنها تا

و خطرناك در بي و افزايش نرخن مردان، كشتههاي شديد هاي جنگي مردان،
مي،همجنسگرايي در بين آنان تواند يك مرد را داشته سازد كه هر زن نمي روشن

و همبازي جنسي. باشد بنابراين بسياري از زنان مجبورند كه دوشيزه، دوست دختر
و  اجازه دهند باقي بمانند تا بتوانند نيازهاي طبيعي فيزيكي خود را بر آورده سازند

. شان با چنين ارتباطات سخيفي به انحراف كشانده شوداين نيازهاي فيزيولژيكي
و مهارت ناميده مسلمانان مخيرند رنج هاي دردآميز غرب را كه به اشتباه پيشرفت

اين. هاي اسالمي را برگزينندشده است، انتخاب كنند، يا از دست ندادن ارزش
ازدر فرد آزادي جنسيِ،غربيمتأهل دان واقعيتي است كه ميانگين شهرون بيرون
نآتك همسري متعدد يا رو به تزايد كه ضمن. چارچوب خانواده را طالب هستند

كند، امروزه چنان شايع است كه به شق يك شخص چندين بار تجديد فراش مي
 

1 - wife swapping 
2 - child abuse 
3 - herpes 
4 - enforced monogamy 
5 - the Center for Health statistics 
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ميبرخي محققين پيش. بديل ساختار ازدواج در جامعه امريكا رسيده است كنند بيني
ميك كهه به روزي نزديك سن85شويم و زنان كه به 65 درصد همه مردان

. حداقل يكبار ازدواج مجدد داشته باشند) در اياالت متحده آمريكا(اند سالگي رسيده
مياتوان ديد كه جامعه اسالمي كه به زنان احتربنابرين مي گذارد، آنها را پناهم

ميمي و محافظت و باز كه زنان را از روي بيچارگي كند، قطعاً بر جامعدهد ه فاسد
دارد، تا با مردان در زنده ماندن رقابت كنند، بار واميهاي خفتو جهل به نقش

و هر زن الزم است تحت مراقبت. اولويت دارد مردان محافظان طبيعي زنان هستند
. باشديمحافظ

و حجاب  گرايش جنسي مرد
 كه شوهرش را با ديگري شريك شكي نيست كه هيچ زني به اين انديشه

و ترديدي وجود ندارد كه ازدواج جمعي، زمينه برانگيخته رغبت نمي،شود ورزد
 رفاه عمومي جامعه را بر راحتي،اما احكام اسالم. كندشدن حسادت را فراهم مي

بر. دهدفرد يا اولويتهاي شخصي تقدم مي بنابراين نظام ازدواج اسالمي مشتمل
 تا همواره مازاد زنان موجود در اكثر جوامع انساني را مورد همسري است چند

و تدارك قرار دهد چندهمسري در نظام ازدواج اسالمي، همچنين تأسيس. حمايت
و زن تاثيرگذار جنبه هاي غيرقابل انكار طبيعت انساني را كه بر ارتباط بين مرد

هساين جنبه. آورداست در نظر مي تند كه الزم است در ها نمايانگر غرايز طبيعي
و  و توانا باشند كه نيازهاي احساسي مردان وجود داشته باشد تا مردان آماده

به بيان ساده مردان بايد از گرايش. فيزيكي زنان مازاد در جامعه را برآورده سازند
و ميلي طبيعي براي داشتن بيش از يك  و غريزي بيشتري برخوردار باشند جنسي

د مطالعات علمي انجام شده با نظارت افرادي نظير. اشته باشدهمسر در آنها وجود
اند، مطلب نخست روي آنها بودهو محققاني كه دنباله2و دكتر جانسون1دكتر مسترز

 

1 - Dr. Masters 
2 - Dr. Johnson 
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به. انداز اين دو واقعيت را مورد موافقت قرار داده با مطالعات كلينيكي اين افراد،
كلي از لحاظ جنسي بسيار طوربهروشني اثبات شده كه مردان در مقايسه با زنان 

ميراحت اين مطلب با توجه به نرخ باالي انزال زودرس در مردان. شوندتر تحريك
 هيچگاه اوج لذت جنسي،و آمارها در باب تعداد بسيار زياد زناني كه در ازدواج خود

ميرا تجربه نكرده ا. شوداند، استنتاج ز واقعيت دوم از نرخ باالي تماس جنسي خارج
و نيز از1چارچوب خانواده  كه در بين مردان غربي بيشتر است تا در بين زنان،

مسري رسمي در جامعه انساني در تمامي مراحل تاريخ ثبتهحضور تاريخي چند
و نيز در جوامع ابتدايي امروزين كه مورد مطالعه قرار گرفته بجز چند(اند شده انسان

مي)مورد استثناء اندك كلي، به طور كه چرا زنان، سؤال اسخ به اينپ. شود، روشن
و اينكه چرا در شرايط عادي در مقايسه با مردان تحريك جنسي شان دشوارتر است،

و تحكيمو طبيعي بيشتر با يك مرد ارضا مي شوند، در نياز اجتماعي به ساختار
طاين عوامل بايد. خانواده نهفته است  تا بيعي در زنان وجود داشته باشدبه طور

اين بدين معني است كه اگر غالب. هرگونه ثباتي در روابط خانوادگي حاصل شود
ها هرگز تشكيل طبيعي همچون مردان بودند، خانوادهبه طور زنان در اين دو جنبه، 

اين واقعيت با فروپاشي مهيب ساختار خانواده در جامعه غربي كه معلول. شدندنمي
ت»2انقالب جنسي«به اصطالح  ميبود، هاي تك والديني، عليرغم خانواده. شوداييد

و عليرغم صدمه روانشناختي مستندي كه غالباً اقتصادي ذاتي-ضعف اجتماعي شان
ميدر بين اعضاي اين خانواده اي از ساختار خانواده گونهبه عنوان شود، ها حاصل

و مورد قبول واقع گشتهبه رسميت شناخته شده . انداند
و تكميلبا عنايت به و جاذبهتفاوتهاي طبيعي و زن و عاديگر بين مرد  طبيعي
و كه بين جنس  در جامعه سفارش كرده تا از3حياها وجود دارد، اسالم به عفت

و اذيت زنان احتراز گردد و آزار و مرج جنسي . هرج

1 - extra-marital sex 
2 - sexual revolustion 
3 - modesty 
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و چنانكه پيشتر ذكر شد در اسالم زنان مورد سفارش واقع مي شوند كه زيبايي
و–همچنين زنان. خود را در معرض نمايش عموم قرار ندهندآرايش  چه بيرون

مردان( به هنگام حضور مرداني كه ازدواج با آنها ممكن است-چه درون خانه
و دستان خود را بپوشانندموظفند تمامي بدن) نامحرم پوشش نيز. شان جز صورت

و غيرشفاف باشد به گونه آنبايد گشاد و چه كه در زير پوشش به تن اي كه اندام زن
.كرده است مشاهده نشود

و تعالي اينگونه به زنان دستور مي :دهددر قرآن خداوند سبحانه
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را)از نگاه ناروا بپوشند(اي رسول زنان مؤمن را بگو تا چشمها( و اندامشان از(و فروج

ميمحفوظ دارند) عمل زشت جز آنچه قهراً ظاهر و آرايش خود شود بر بيگانهو زينت
و جمال خود را  و زينت و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و بر و بايد سينه آشكار نسازند
و پسران شوهر  و پسران خود و پدران شوهر و پدران جز براي شوهران خود آشكار نشازند

و خواهران خو و پسران برادر و اتباعو برادران خود و كنيزان ملكي خود و زنان خود د
و محارم زنان) خانواده كه رغبت به زنان ندارند( بر عورت و مرد يا طفلي كه هنوز از زن

و احتراز كنند(آگاه نيستند  از غير اين اشخاص مذكور احتجاب و آنطور پاي به زمين)و
و اي اهل و زيور پنهان پاهايشان معلوم شود  ايمان همه به درگاه خدا نزنند كه خلخال

).توبه كنيد باشد كه رستگار شويد
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خو( و زنان مؤمنان بگو كه و دختران خود يشتن را به چادر فرو اي پيغمبر به زنان
و حريت(پوشند كه اين كار براي اينكه آنها  و جسارت) به عفت شناخته شوند تا از تعرض

و مهربان) هوس رانان( در حق خلق آمرزنده و خدا آزار نكشند بر آنان بسيار بهتر است
).است

و پوشش، چنانكه برخي به اشتباه درك كرده اند، اين نيست كه هدف از حجاب
و مخفي كنندزنا و روسري.ن را ناپيدا برخي از خواهران در غرب از پوشيدن حجاب

ميپرهيز كرده كند، در حالي كه اند با اين ادعا كه اين امر توجه را بدانها جلب
اما. مطابق با ادعاي آنها پوشش زن مسلمان نبايد توجه مردان را به زن جلب كند

تا زنان معلوم« اين پوشش به چشم آيد كه اين است مقصود از پوشش زن دقيقاً 
و آزار قرار نگيرند و مورد اذيت هنگامي كه زنان در غرب با عاليم پوشش.»باشند

كنار بيايند، در بيشتر موارد چنين)1يعني شهوت برانگيز نبودن(و منش اسالمي 
ح. آوردپوششي برايشان احترام را به ارمغان مي ساب مردان آنها را نوعي راهبه به

و بنابراينمي بهو صعب الوص، از نگاه مردانيزنانچنين،آورند، و دور از دسترس ل
 يعني-اندبسياري از خواهران مسلمان بر اين واقعيت صحه گذارده. يندآشمار مي

و روسري بلند(اينكه با پوشش اسالمي كاملشان ، مردان به اقدام جنسي)مانتو
و در واقعتمايل پيدا نمي ميو بزرگمؤدب كامالً كنند همچنين. شوندمنشانه

و مناسب اندام كه بخشمردان موظف هستند لباس هاي مستور آنها را هاي راحت
و توجه را به مسائل جنسي جلب نمينمايان نمي در مورد[ اما. كند، بپوشندسازد

و بخاطر اينكه]پوشش  تاكيد بر روي زنان قرار گرفته براي محافظت خودشان
و نه بالعكس هستند كه به زنان زيبا تعرض مي2آلودعموالً مردان شهوتم .كنند

1 - non-flirtatious 
2 - over-aroused 
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و محرم و بستگان نزديك و براي خوشايند شوهر زنان آزادند تا در محدوده خانه
مسلم است.، آرايش كنند)يعني مرداني كه در محدوده ممنوعه ازدواج قرار دارند(خود

ن ميكه خداوند آنان را از اين حق محروم :فرمايد كرده است چنانكه در قرآن

mba`_^]�\[ZYXWVUTS
onmlkjih�gfedc)32اعراف(

از( و بگو اي پيغمبر چه كسي زينتهاي خدا را كه براي بندگان خود آفريده حرام كرده
و پاكيزه منع كرده  )....صرف رزق حالل

مععالقه به زيبا به نظر آمدن خصيصه الوصف، اين زيبا بنظر اي انساني است،
به جاي آشكار كردن زيبايي براي. تباهي مردان يا زنان باشدمنشاءآمدن نبايد 

و عشق شوهران  و حفظ احترام و تحريك مردان به گناه، زنان بايد براي تسال عالم
بدين دليل همچنين ممنوع است كه زنان. آمدن باشندبه نظر خود، به دنبال جذاب 

در خيابان يا هر جايي كه ممكن است مردان نامحرم آنها را ببينند يا بوي آنها را 
و عطر به كار برندحس كنند، آرايش كنند يا روغن .هاي خوشبو
و آله فرمودهروايت شده كه پيامبر صلي :انداهللا عليه

خ« و وقتي زني ميهر چشمي زناكار است، و از ود را معطر سازد
1»).يعني زناكار است(كند، آن زن اين كاره است جمعي عبور مي

و آزار جنسي كه در جوامع غربي نسبت هر شهروند غربي از آمار باالي تجاوز
ها نتيجه مستقيم سطح باالي اغواي اين تخلف. گيرد آگاه استبه زنان صورت مي

 

و گردآوري شده توسط ترمذي، ابو داوود، سنن ابي داوودف-1  روايت شده توسط ابو موسي

ج)ترجمه انگليسي( صص3، و تاييد شده 4161، حديث شماره 1161-1162، و مروي از نسائي،

ج ص1بعنوان حديث حسن توسط شيخ الباني در مشكوه المصابيح، ، حديث شماره 334-335،

.1، پاورقي 1065
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و بالذات.ت غربي حضور داردجنسي هستند كه در تمامي سطوح حيا لباسي كه اوالً
و حفظ بدن از عوامل محيطي  و زنان به قصد پوشاندن قسمتهاي خصوصي مردان

و عرض اندام در مبتذلاي براي جلوهدر نظر گرفته شده، به وسيله ترين نمايي
-اكثر كاالهاي مصرفي مردانه از خودرو گرفته تا ريش. اشكال تبديل شده است

ميتراش و اين در حالي است كه مردان ها، با زنان نيمه برهنه فريبنده تبليغ شود،
 اسالم همچنين با منع. شودمذكر در تبليغات كاالهاي مصرفي زنانه استفاده مي

و كلّي آميختگي بي و زنان نامحرم، زنان را از اين نوع سبعيت مورد مردان
ازو همچنين با دستور. كندوحشيگري جنسي حفظ مي و زنان تا  دادن به مردان

در. داردخيره شدن به يكديگر بپرهيزند، گامي فراتر برمي و تعالي خداوند سبحانه
:فرمايدقرآن مي

m{zyx�wvut�srqpon
_~}|l)30: نور(

ر( و اندامشان)از نگاه ناروا(ا بگو تا چشمها اي رسول ما مردان مومن و فروج بپوشند
چه)از كار زشت(را  هر و البته خدا به بر پاكيزگي شما اصلح است محفوظ دارند كه اين

).كنيد كامالً آگاه است

mÕfedcba`l)31: نور(
چش( را) از نگاه ناروا بپوشند(مها اي رسول زنان مؤمن را بگو تا و اندامشان و فروج

)....محفوظ دارند
و زنان بايد در جامعه به زمين چشم بدوزند، چرا اين بدين معنا نيست كه مردان

و غيرمعقول است اين است معناي اين مطلب. كه چنين كاري به غايت غير عملي
و مي كه وقتي مردان نبزنان همديگر را مالقات ايد با نگاه كردن به يكديگر كنند،

و نبايد بدن همديگر را برانداز كنند و آله فرمودهپيامبر صلي. لذت ببرند :اندااله عليه

خداوند حكم زنايي كه انسان به ناچار مرتكب خواهد شد، بيان«
و زناي زبان،. كرده است زناي چشمها عبارتند از نگاه كردن،
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و نفس، زنايش خواست. سخن گفتن است و ميل كردن است ن
زناي قسمتهاي خصوصي بدن، مطابق با خودش يا سركوب

و دفع آنهاست 1».كردن

و آله به علي رضيبريده روايت كرده كه پيامبر صلي مياهللا عليه :فرموداهللا عنه

اي علي نگاه دوم را از زنان دريغ دار، زيرا هرچند براي نگاه«
2».ت به نگاه دوم حق ندارينخست مالمتي بر تو نيست، اما نسب

در-هاي اجتماعيهمسري محدويت حكم اسالمي چند  روانشناختي فطري
هاي ارضاي گرايشبه منظور مردان عموماً. مردان را نيز مد نظر قرار داده است

و روانشاختي ميفيزيكي در عين. كنندشان براي مصاحبت با زنان، به ازدواج اقدام
و سنين جواني يا وقتي غيرحال ممكن است مردي در بالغ است، با زني ازدواج كند

و  و خود را با او سعادتمند بعدها به داليل عاطفي مختلف، آن زن را نامناسب بيابد
و ساليقش بسيار. خرسند نيابد يا ممكن است مردي با زني عقيم يا زني كه عاليق

مر. با او متفاوت است، ازدواج كند دي الزم است همسر خود خارج از اسالم، چنين
را طالق دهد، يا بايد به روابط خارج از حيطه زناشويي دست بزند تا فردي سازگاتر 

گاهي اوقات ممكن است. يا كسي كه بتواند فرزنداني از او به دنيا بياورد، پيدا كند
و سنخ شخصيتي متفاوتي را  مردي بعد از مدت طوالني از ازدواج، آرزوي تنوع

مي. داشته باشد به دهند، يا برخي از زنان در سنين كهولت، زيبايي خود را از دست
 

و گرداوري شده توسط بخاري، مسلم-1 ج)ترجمه انگليسي( روايت شده از ابوهريره صص1، ،

ج)ترجمه انگليسي( ابي داوود،و توسط ابوداوود، سنن6421، حديث شماره 1397-1398 صص2، ،

ج)ترجمه انگليسي(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح،. 2147، حديث شماره 576-577 ص1، ،25.
ج)ترجمه انگليسي( گردآوري شده توسط احمد، تزمذي، مشكاه المصابيح،-2 ص1، و 662،

ج)ترجمه انگليسي(ابوداوود، سنن ابي داوود، ص2، ح576، و تاييد شده بعنوان 2144ديث شماره، ،

ج ص2حديث حسن توسط شيخ الباني در صحيح سنن ابي داوودف .1881، حديث شماره 403،
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مردان آنها احتمال دارد تمايل داشته باشند تا به دنبال زنان جوانتري طوري كه
در تمامي موقعيتهاي ذكر شده فوق، اسالم با ترغيب. اندشان شدهباشند كه شيفته

و با مجاز دانست ن برآورده شدن نيازهاي مرد از كردن مردان به حفظ همسر خود،
 البته مشروط براينكه مرد بتواند اقتضائات ازدواج-طريق ازدواج با همسري ديگر

مي-سازدبرآورده جمعي را .دهد وحدت خانواده را مورد حمايت قرار

 شرايط ازدواج جمعي
له مسأاما در اسالم شرايط معيني با ازدواج جمعي همراه شده تا زنان درگير اين

هايي مورد حمايت واقع شوند، چرا كه اين زنان هستند كه همواره از چنين رابطه
تواند در يك زمان بيش از چهار زن مثال يك مرد نميبه عنوان. برندبهره مي

و الزام آور، در بردارنده حقوق،  و هر پيمان ازدواج قانوني و مسؤليتداشته باشد ها
يك.توظايفي مشابه با پيمان نخست اس  مادر،اين بدين معناست كه همسر شماره

و اينطور هم نيست كه روا باشد همسر به حساب نمي آيديا رهبر همسران بعدي
هر پيمان ازدواج. همسران تقدم داشته باشدساير نسبت به حقوق،شماره چهار

و  و اعتبار يكسان برخوردار است فردي در محكمه قضايي اسالمي از ميزان ارزش
و در بنا و اعتبار بيشتري از ديگر مأل براين مردان اجازه ندارند آشكارا عام ارزش

و ممكن رفتار منصفانه،چنين رفتاري. همسران به نفع يكي هزينه كنند اي نيست
و ستم تفسير شود . است ظلم

و آله فرموده استدر واقع مروي است كه پيامبر صلي :اهللا عليه

و ناروا به سمت يكي مايل باشد، هر كس دو همسر داشته باش« د
و در حاليكه  لميده]به يك طرف[در روز داوري با نصف بدنش

1».گردداست محشور مي

و گرداوري شده توسط ابوداوود، سنن ابي داوود،-1 ترجمه( روايت شده توسط ابوهريره

ج)انگليسي ص2، و ابن ماجه، مشكاه المص2128، حديث شماره 572، ترجمه(ابيح،، ترمذي
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و مهرباني زندگي كند . بنابراين مرد بايد با هر چهار همسرش بر اساس انصاف
در حقيقت، تمام مساله جواز ازدواج جمعي در اسالم با توانايي خاص مرد در رفتار

و داراييعاد .اش، گره خورده استالنه با همه همسران به حسب زمان
در اسالم، عشق پيش شرط ازدواج نيست، چنانكه در غرب چنين است؛ بنابراين

ويرانگري كه بر زنان غير مسلمان دارد، تأثير مفهوم ازدواج جمعي به لحاظ عاطفي 
مهمترين.د بوده باشدغربي زياتأثيرات بر زن مسلمان ندارد، مگر در جاهايي كه 

پيامبر. شركاي درگير ازدواج است1عامل در ازدواج صحيح اسالمي، تقوا داشتن
و آله در فرمايش زير به اين حقيقت اشاره داشتهصلي :انداهللا عليه

به خاطر: ممكن است به چهار دليل با زن ازدواج شود«
و زيبايي) ثروت(دارايي و نسب او، جمال و او، بخاطر اصل اش

و. بخاطر دين او اما شما بايد با زني ازدواج كنيد كه ديندار است
و راضي خواهيد بود]در اينصورت[ 2». شما خرسند

زن نيز عالوه بر داليل ذكر شده باال، ممكن است به داليل ديگري ازدواج
و همنشيني و مصاحبت و ولد اما در اسالم عشق. كند، داليلي همچون امنيت، زاد

ميمعم و والً پس از ازدواج آيد، بنابراين بهتر است زن با مردي متدين، با تقوي
و به جاي وابستگي شديد رمانتيك پيش از ازدواج، كه غالباً با  متشخص ازدواج كند،

ميگذشت زمان  شود، به خشنوديو به علت مشكالت گريزناپذير ازدواج، محو

 

ج)انگليسي ص1، ج287، و تاييد شده توسط شيخ الباني، در صحيح سنن ابي داووود، ص2، ،

.1867، حديث شماره 400
1 - piety 

و گردآوري شده توسط بخاري،-2 ج)انگليسي-ترجمه عربي( روايت شده توسط ابوهريره ،7،

ج)ترجمه انگليسي(، مسلم،27، حديث شماره19-18صص ص2، و 3457، حديث شماره 749،

ج)ترجمه انگليسي(ابو داوود، سنن ابي داوود، و حديث شماره 544-5، حديث شماره2، ،2042 
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مي. خداوند عشق بورزد شود كه ازدواج براي در جامعه غربي زن با اين اعتقاد تربيت
و ثروت،. عشق يا پول: يكي از دو دليل است به عنوان تصور عشق رمانتيك

ميمهمترين جنبه و ناآگاهاآزنان. شوندهاي حيات طرح هاي نه بواسطه رسانهشكارا
و در قالب سريال و هاي تلويزيوني، كتابگروهي هاي داستان عاشقانه، مجالت

و فيلم ميهاي تجاري، با چنين عقيدهآگهي ها هاي جن حتي قصه. شونداي فريفته
مي،و پري كودكان دهند كه فقط عشق دختران كوچك را با اين عقيده فريب

و پول مي زنان بسياري در جامعه غربي با اين. را خوشبخت سازد آنهاتواند واقعي
اي مليح يا يك شواليه با زرهي درخشان يابند كه روزي شاهزادهعقيده تربيت مي

و او را با خود به دور دست و اين تنها در ناگهان پديدار خواهد شد ها خواهد برد،
و به قدر كافي خوش اقبال باشد كه او است صورتي  را به سوي خود كه او زيبا

،1هاي مدل لباس زنان به برنامه،ساختن اين ميل ساختگيبرآورده براي. جذب كند
و آرايش مي از. روند تا جنس مخالف را به خود جذب كنندمدل مو برخي ديگر

ميزنان، وقتي خستگي در روابطشان حاكم مي كنند با اين شود، يار خود را عوض
بر عشق پيش تأكيد. خواهد بود كه دنبالش هستندگمان باطل كه يار بعدي همان 

و اينكه عشق برتر از هر چيزي است، منفي  و احترام از ازدواج، عشق قبل از افتخار
 بر عشق رمانتيك در فرهنگ غرب، براي تأكيددر نتيجه.و خود تخريبگر است

مفهوم عشق پس از ازدواج؛ عشق محض رضاي درك) از جمله مسلمانان(مردم
و ايمان به خداوند، دشوار استخدا  .و عشق مبتني بر فضايل وفاداري، اعتماد

و مطابق با سنت اسالمي، پيامبر صلي و صحابه او به داليل مختلفي سلّم اهللا عليه
آنها، عالوه بر داليل معمولي مردان براي ازدواج، بمنظور ايجاد. كردندازدواج مي

ن و آشتي دادن گروهها با و تحكيم باه زنان هضت اسالمي، با بيووحدت فرزند دار،
و اسراي جنگي ازدواج مي . كردندزنان مطلقه

و آله وحي گرديد، روش كامل زندگي اسالم آنگونه كه بر پيامبر صلي اهللا عليه
رااست كه هيچ جنبه از حيات را بدون دستورالعمل باقي نمي و مسلمانان -گذارد

1 - extremes 
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و مرد مي-اعم از زن بنابراين اگر. تا بر صراط مستقيم استوار بمانندسازد قادر
و نگهداري كند، گناهي بر او نيست  مردي بتواند عادالنه از بيش از يك زن مراقبت

مي. اگر چنين كند و آله شود كه از سنت پيامبر صليبلكه به او سفارش اهللا عليه
و نگهدارنده زنان ايفا نما و نقش خود را بعنوان حافظ .يدتبعيت كند
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 فصل چهارم

 قسمت كردن در ازدواج جمعي
و زنان را و رحيم تمامي نوع بشر را با اسالم مفتخر كرده است  خداوند قادر متعال

اي كه از طريق آنها حيات انساني بر روي كره زمين تربيت وسيلهبه عنوان با انتخابشان
و جاودان مي اگردديافته و احترام زنان.ست، افتخاري عالوه عطا فرموده بعالوه حقوق

:هاي خداوند در خصوص رفتار با زنان تضمين شده استمسلمان با توصيه

m...� µ´³...�Âl)19: نساء(
و خوش رفتار باشيد( در زندگاني با انصاف ) ...و با آنها

. اي منصفانه همسران خود را مراعات كنندبه مردان توصيه شده تا به شيوه
و عميق است . همسران بايد بهترين رفتار ممكن را دريافت كنند. معناي آيه صريح

آيد، نبايد با حتي اگر مردي حس كند كه از همسرش خسته شده يا از او خوشش نمي
او بدرفتاري كند، زيرا احتمال دارد آن زن عليرغم خصوصيت ناپسندش، خصوصياتي 

زن. باشدش ناپسندن خصوصيتِآداشته باشد كه جبرانِ اگر مردي كه بيشتر از يك
است، بايد) يا ديگران( اش به يكي از زنان بيشتر از ديگريدارد، حس كند كه عالقه

و نبايد از يكي به كلي روگردان شود .در ظاهر با همه آنها به خوبي رفتار كند

mm l k ji�h g f e d c
wvutsrqp�o nzxl

)129: نساء(
و كسوه دادن كه اختياري است(پس به تمام ميل خود( در نفقه يكي را بهره) حتي

و بالتكليف ماند  او معلق و آن ديگري را محروم نكنيد تا به( مند و نه نه به حظ شوهردار
 )....حكم بي شوهر باشد
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را به همچنين شوهري كه بيش از يك همسر دارد نبايد تمايلش به يك زن
و حس بد كه  و آشكار كند كه حسادت و احتمال داردقدري واضح  به خصومت

.عداوت هميشگي بين همسران منجر شود، برانگيخته گردد
با اين وجود بايد اين حقيقت را بپذيريم كه عشق توسط خداوند تقدير شده

و اگر خداوند نخواسته باشد، با اجبار نمي ن وضعيتاي. توان آن را ظاهر ساختاست
كه. هايي است كه بين افراد جنس موافق وجود داردمشابه دوستي قبول داريم

تري نسبت به يكي از دوستانمان يا نسبت به چند نفر از دوستانمان احساسات عميق
و اين امر داريم يا داشته سازگاري به علت مشابهت بيشتر در عاليق يا به علت ايم

هم. نها بوده استآبيشتر با  نحو والدين ممكن است في الواقع نسبت به يكي ين به
ت باشند؛ اما آنها معموالً از نشان از فرزندان خود عالقمندي بيشتري داشتهنيا چند

ميبه صورت دادن اين عالقه  و اسالم نيز چنين كاري را صريح خودداري ورزند
و ناگزير نسبت به برخي. نهي كرده است از با اين وجود، صميميت بيشتر

و تمايل بيشتر والدين به يكي از دوستانمان، نافي دوستي هاي مختلف ما نيستند،
. كنند، نيستفرزندان، نفي كننده محبتي كه والدين به همه فرزندان احساس مي

و عواطف خود نيست . انسان، به معني كامل كلمه، قادر به كنترل احساسات
ا و نتظارشان را داريم، برانگيخته احساسات در انسان هنگامي كه كمترين توجه

و بنابراين انسان نميمي ارادي تصميم بگيرد كه قلبش را كجا به طور تواند شوند
و احساس كنترل واقعي ندارد، توسط. ساكن كند اين حقيقت كه انسان بر عشق

:شماري از آيات قرآن نيز مورد تاييد واقع شده است

m¶µ´³²±°¯®¬«¸
ÂÁÀ¿¾½¼»º¹l)24: أنفال(

و همه به سوي او محشور( و قلب او حايل است و بدانيد كه خدا در ميان شخص
).خواهيد شد

m...� RQ�PO...�el)63: أنفال(
را( )....و الفت داد دلهاي مومنان
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) اهللا عنهرضي(تي از عمر ابن خطابتوان در روايتصويري از اين حقيقت را مي
:يافت كه در ضمن روايت گويد

و زماني من گفتم، اي پيامبر خدا چه گويي كه من نزد حفصه روم
و همسايه تو  به او بگويم از گمراهي به در آي چرا كه هوو

و محبوبتر است در نزد پيامبر صلي) عايشه( و آلهزيباتر . اهللا عليه
م) پيامبر(او زداز سر 1.وافقت لبخند

: گويدمي) اهللا عنهارضي( در روايتي ديگر عايشه

عادالنه تقسيم به طور پيامبر خدا عادت داشت وقتش را بين ما
و در دعا مي نسبت من است گفت بار خدايا اين تقسيم كردن كند

باشد، پس خداوندا مرا نسبت به تقسيم بدانچه در اختيارم مي
ا و محبت(ختيار توست آنچه تنها در حيطه سرزنش) عالقه

2».مكن

هر دوي اين روايات اشاره دارد به عالقه بيشتري كه مشهور است پيامبر خدا
و اله به يكي از همسرانش داشته استمحمد صلي اما، عليرغم تمايالت. اهللا عليه

و ثروت خود را بصورعاطفي نها تقسيم كردهآوي در بينسامتاش، پيامبر وقت

 

ج) انگليسي–ترجمه عربي( گرداوري شده توسط بخاري،-1 ص7، و 145، حديث شماره 108،

ا. توسط مسلم و يكي و آله بودز همسران پيامبر صليتوجه داشته باشيد كه حفصه دختر عمر . اهللا عليه
ج)ترجمه انگليسي( گردآوري شده توسط ابو داوود، سنن ابي داوود،-2 ص2، ، حديث 572،

و احمد، مشكاه المصابيح، 2129شماره ج)ترجمه انگليسي(، ترمذيف نسايي، ابن ماجه ص1، ،

ص2جو تاييد دشه توسط شيخ الباني در مشكاه المصابيح،687 ، 3235، حديث شماره 965،

ج1پاورقي و تاييد دشه توسط االرناووت در كتاب جامع االصول، ص11، ، حديث شماره 514،

.1، پاورقي 9090



 چند همسري در اسالم 72

و بنابراين بر اساس الگوي پيامبر صلي. بود ميسلماهللا عليه شود كه تمامي توصيه
و تواناييمرداني كه با بيش از يك زن ازدواج كرده -اند، در تقسيم آنچه در اختيار

و ثروت، تساوي را رعايت كنند .شان است، يعني زمان

 عدالتاصل
و ثروت، فوق قرار تأكيد لعاده موردااهميت رفتار عادالنه در خصوص زمان

 صرف-كليبه طور اي است كه مرد گرفته است چرا كه رفتار عادالنه عامل عمده
تواند در تعامل روزمره با همسران خودمي-شرط هاي ثابت ازدواجظر از پيش

و بسنجد  تفكر تأثيرمسلمانان متجددي هستند كه تحت متأسفانه. ارزيابي كند
اند، تا بر استدالالت خود به نفع را سوء تفسير كردهي قرآنغربي، برخي از آيات

و لغو چند همسري تاييدي بيابندتك اما عدالتي كه در سوره نساء بدان. همسري
:اشاره شده است

m...�hgfed...�rl)3: نساء(
م( و به آنها ستم كنيدو اگر بترسيد كه اگر زنان )...تعدد گيريد راه عدالت نپيموده

و ثروت اشاره دارد؛ در حالي كه عدالت ذكر شده در سوره نساء آيه- به زمان
و زني نمي129 و به امري اشاره دارد كه هيچ مرد تواند بر آن كنترل داشته باشد

. به امر خداستمنحصراً

mjihgfedcb...�zl)129: نساء(
و( بر عدل و حريص شما هرگز نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد هرچند راغب

)...درستي باشيد
هر) اهللا عنهرضي(و ابن عباس) اهللا عنهرضي(صحابه پيامبر، عبيده السلماني

و سوره نساء مورد اشاره است129اند كه عدالتي كه در آيه دو بيان كرده ، بر عالقه
 بايد اين نكته را متذكر شد كه حتي پيامبر، عالوه بر اين1.عمل جنسي داللت دارد

ج-1 صص7 المغني، ،316-317 
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و صلي نچه كه در اختيارش نبود، يعني عالقه، محبت يا همدليآ براي سلماهللا عليه
كه مشهور است نسبت به يكي از همسرانش در قياس با همسران ديگر بيشتر بود، 

و تعالي(اين حال خداوندبا. كردطلب مغفرت مي و به پيامبر صلي) سبحانه اهللا عليه
و–اجازه داد تا با شمار بيشتري از زنان سلّم   نسبت بدانچه مسلمانان عادي

بنابراين هرگونه تالشي براي ممنوع كردن چند. ازدواج كند-معمولي مجاز بودند
شتر دوست بدارد، همسري با اين دليل كه مرد ممكن است يكي از همسرانش را بي

و بي اساس است چرا كه اين عامل را نمي معياري براي به عنوان توان باطل
.عدالت در ازدواج جمعي اسالمي مورد استفاده قرار داد

و ثروت[آغاز تقسيم ]وقت
در حتي مردي با خالصانه و درستكارترين منش، ممكن است ترين نيت

هم[بندي زمان خصوص آغاز تقسيم  خود را در وضعيتي دشوار]سرانش براي
امكان دارد مرد در موقعيتهاي متعدد راجع به اينكه با كدام همسر تقسيم وقت. بيابد

از. را شروع كند، به مشكل برخورد و عاري در اين مورد تصميمي غيرجانبدارانه
طرفداري، ضرورت دارد، زيرا آغاز تقسيم زمان با هر همسري صورت بگيرد، آن 

و داراي اولويتي را دريافت كرده است،ه عنوانبهمسر  همسري كه رفتاري متفاوت
و ميل مردان واگذار شود،. نگريسته خواهد شد چنانچه اين تصميم صرفاً به خواسته

اند را در نظر نگيريم، حتي اگر امكان عدم رضايت بين همسراني كه انتخاب نشده
 از اينكه مرد تا چه اندازه تالش صرفنظر-هاي مرداناحتمال اينكه ترجيح دادن

مي-كند معقوالنه رفتار نمايد .شود ايجاد بي عدالتي كند، زياد
-در فقه اسالمي راجع به اينكه اين تصميم چگونه بايد اخذ شود، شيوه الزم

و غيرقابل تغييري وجود ندارد اما در تعيين اينكه با كدام همسر تقسيم وقت. االجرا
اي بهره جوييم، آن شيوه نبايد به ناحق هيچ يك از همسرانوهآغاز شود، از هر شي

اهللا عليه بواسطه عمل پيامبر صلي(يك روش ساده كه فقه اسالمي. را ترجيح دهد
 كه هر وقت فرايند تقسيم عادالنه اين است بر آن صحه گذاشته است،) سلمو 

و حقوق پيشيني هم  نشده بود، قرعه مقرر] براي يكي از همسران[وقت الزام شد،
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يك نمونه از اين الزام، حقي است كه بعد از ازدواج با همسر جديد ايجاد. بيندازيم
بالفاصله بعد. شود، البته در صورتي كه مرد قبالً يك يا چند همسر داشته باشدمي

كند، بايد دوباره در باب اينكه چگونه وقتش را از اينكه مرد همسر جديدي اتخاذ مي
بي. ريزي كندش تقسيم كند، برنامهبين همسران  با قرعه انداختن، ممكن است بنحو

سه. كندطرفانه مشخص كنيم كه كدام همسر دوره زماني اول را كسب مي اگر
ختن الزم است؛ يكي براياهمسر وجود داشته باشند، در آنصورت دو قرعه اند

ستعيين اينكه كدام همسر دوره زماني نخست را تحصيل مي و پس قرعه كند
كه. ديگري براي تعيين كسي كه دوره دوم زماني را كسب خواهد كرد و در موردي

نمونه ديگر وقتي است. چهار همسر وجود داشته باشند، سه قرعه الزم خواهد بود
و تنها قادر است يكي از همسران خود را با خود  كه شوهر قصد به سفر رفتن دارد

كه. ببرد  شوهر قصد دارد تا به همسران خود هديه بدهد باز نمونه ديگر وقتي است
. تواند اين كار را در زمان واحد انجام دهداما نمي

اين شده پيشنهاد علماي دينيك شيوه ممكن براي تعيين وقت كه توسط
شبكه شوهر شمارهاست  -تكه( ها دارد، روي كاغذها هايي را كه اشاره به ترتيب

آمي) هاي كاغذ و پس از مينويسد، ون تكه كاغذها را درون ظرفي به هم ريزد
ميسپس تكه كاغذها را در حاليكه آنها را از ظرف بيرون مي -آورد، نزد همسران

بي بنابراين هرگاه شوهر الزم باشد سهم1.برد طرفانه بندي زماني خودش را بنحو
ختن شيوه يا طرز قرعه اندا. تواند به قرعه انداختن متوسل گرددمشخص كند، مي

اما. بايد ترجيحاً بايد مورد قبول همگان باشد، هرچند تصميم نهايي با شوهر است
هاي زماني، استثنائي هم وجود در اختصاص دوره ورزيبر اين قاعده عام عدالت

مي. دارد كند، به او يك دوره امتيازي سه يا هفت وقتي مرد با همسري جديد ازدواج
در انتهاي.و همسر بتوانند به هم عادت كنندشود تا طي آن شوهرروزه داده مي

. اين دوره آشنايي، چرخه تقسيم زمان بين تمامي همسران بايد از نو شروع شود

ج-1 صص7 المغني، ،301-302.
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 تقسيم زمان
شببه طورمطابق با فقه اسالمي، تقسيم زمان ميكلي، بر اساس -ها صورت

و اين ان ضمن اين حقيقت است كه شب معموالً زماني است كه انس به خاطرپذيرد
ميآن از كار ترخيص مي و به استراحت هاي مردم در شب از تالش. پردازدشود

ميجهان بيرون به خانه و مرد صميميهاشان پناه و زن ترين زمان خود را با برند
تا. گذرانندهم مي و ترتيب داده شده و روز توسط خداوند مقدر اين تقسيم شب

و تعالي( اوندمناسب طبيعت انسان باشد، چنانكه خد مي) سبحانه :فرمايددر قرآن

mba`_^�]\[ZY XW
dcl)96: نعاما(

او مقرر داشته( )....و شب را براي آسايش خلق

mjihgl)11: النبأ(
). را براي تحصيل معاش آنها مقرر داشتيمو روز روشن(

ها را بين همسران خود بنابراين مردي كه بيش از يك همسر دارد، بايد شب
تقسيم نمايد، در حاليكه روز براي خودش است تا امرار معاش كند، به نيازهاي ساير 

و غيرمشروع نيست انجام دهد چنانچه. مردم برسد يا هر كار ديگري كه مي خواهد
حضور خواهد يافت، اگر كالس درس د، دانشجو باشد، احتماالً طي روز، در مر

و اگر استخدام نباشد، مشغول جستجوي  بازرگان است، مشغول تجارتش خواهد بود،
چههحرف. كار خواهد بود تا حقوقي كه مردم بر گردن او دارند، به جا آورد  مرد هر

البته نگهبان. آن خواهد بود اي از روزش مشغولباشد، احتماالً در بخش عمده
در چنين. اش عمدتاً در شب است، استثناء استشب، يا كسي كه ساعات كاري

شبمواردي روزها را بين همسران تقسيم مي هاي او همچون روزهاي كند چرا كه
مي. سايرين هستند اي توان گفت كه تقسيم زمان مبتني بر دوره زمانيبنابراين

ا و . ستراحت اختصاص دارداست كه به خواب
ممكن است. عادالنه در بين همسران تقسيم شودبه طور زمان استراحت بايد
ها هر شب را به يك همسر اختصاص دهد، چنانكه سنت مردي در تقسيم شب
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و پيامبر صلي چنين بود، اما ممكن است شبها را بين همسران بر سلّم اهللا عليه
ت در صورتيكه مردي چهار. قسيم نمايداساس دو شب يا سه شب به هر همسر

همسر دارد، اولويت اينست كه زمان خود را بر اساس يك شب به هر همسر تقسيم 
و بدينوسيله هر همسر اين شانس را خواهد داشت كه هر سه روز يكبار با  نمايد،

تقسيم زمان بر اساس دو شب، به اين معناست كه هر همسر تنها. شوهرش باشد
ش به.ش روز با شوهر خود خواهد بودپس از فاصله تحت شرايط عادي، روز تا

و زمان چهارمين نماز يوميه(زمان مغرب  بخشي) يعني زمان فرو نشستن خورشيد
آيد كه خود اين شب، مطابق با تقويم قمري، از مغربميبه حساب از شب قبل 

ثال، از مغربمبه عنوان بنابراين نخستين روز ماه رمضان،. شودروز قبل آغاز مي
مي) ماه قبلي(آخرين روز شعبان  و شب جمعه آغاز شب(شود ) در حقيقت جمعه

ميبه حساب مطابق با تقويم شمسي پنج شنبه بنابراين اگر مرد. آيدبحساب
بخواهد طي روز استراحت كند، بايد در خانه همسري كه شب قبل را با او بوده 

همچنين خوراك روز. آن همسر استاست، به استراحت بپردازد چرا كه اين حق
اين حقيقت كه روزها. بايد در خانه همسري كه شب به او تعلق دارد، صرف شود

مينيز همچون شب درها محاسبه آن شود، مبتني بر حديث معتبري است كه
(اهللا عنهارضي(حديث، سوده  روايت شده كه كل روزش) يكي از همسران پيامبر)
توان در بيان اين مطلب را همچنين مي1.بخشيد)هللا عنهاارضي(را به عايشه 

: عايشه يافت

و روح پيامبر خدا صلي« و آله در حاليكه در خانه من بود اهللا عليه
2».در روزي كه به من اختصاص داشت، گرفته شد

ج)انگليسي-ترجمه عربي( گرداوري شده توسط بخاري،-1 ص7، ، 139، حديث شماره 104،

ج)ترجمه انگليسي(مسلم، ص2، و ابوداوود، سنن ابي داوود، 3451، حديث شماره 747،

ج)ترجمه انگليسي( ص2، ، همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح، 2130، حديث شماره 572،

ج)ترجمه انگليسي( ص1، ،686 
ج)انگليسي-ترجمه عربي( گرداوري شده توسط بخاري،-2 ص7، و 144، حديث شماره 107، ،

ج(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح،. مسلم ص1ترجمه انگليسي، الهور، ،686.
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- با اين وجود، اضافه كردن روز به شبي كه پيش روست، چنانكه رويه غربي
كند، مادام كه مرد، چرا كه در كلِ زمان، تفاوتي ايجاد نميهاست، نيز مجاز است

و اهل عدالت باشد بر. در تقسيم وقت خود ثابت قدم و مرد نبايد وقت را به دلخواه
اي ممكن وقت را تعيين اساس ميل خود اختصاص دهد، بلكه بايد بر اساس برنامه

و از  هربهمچنين مرد مجاز نيست. برنامه تبعيت كندآن كند دليلي كه باشد وقته
، با متأخراي به يكي از همسران اختصاص دهد، مگر اينكه در زماني اضافه

مثال منطقي است به عنوان. اختصاص همان وقت به همسران ديگر، تدارك كند
كه(كه شوهر وقت بيشتري را در جايي بگذراند كه فرزنداني هستند  در مواردي

و بقيه فاقد فرزند هستنديكي از همسران يا چند تا از آن تا بتواند) ها فرزند دارند
كه چنين ديدارهايي را اين است اما رويه صحيح. نيازهاي فرزندان را برآورده سازد

و اينكه فرزندان را به بيرون به زمان هاي كوتاه محدود كند تا جبران نخواسته باشد
. همسري كه نوبت اوستخانه ببرد مثالً به پارك يا حتي اگر ممكن باشد به خانه

مطابق با فقه، حق فرزندان در مورد وقت، مستقل از حق مادرشان نسبت به زمان
و زنان در رابطه با وقت، متداخل شود، نسبت به  و چنانچه حقوق فرزندان است

. جبران كندگيرد، مگر اينكه زمان را شوهر بعداًهووها بي عدالتي صورت مي

 حق همسر نسبت به زمان
ابق با فقه اسالمي، اگر مردي تنها يك همسر داشته باشد، موظف است از مط

هر چهار شب يك شب را به او اختصاص دهد، البته اگر عذر موجهي براي با او 
مياين اصل از واقعه. نبودن نداشته باشد و در زمان خليفه دوم اي كه در ذيل آيد

ش) اهللا عنهرضي(عمر ابن خطاب   هنگامي كه كعبه يكبار.ده استرخ داد، استنتاج
نشسته بود، زني نزد) اهللا عنهرضي(با خليفه عمر ابن خطاب) اهللا عنهرضي(ثور ابن

و با اين بيان حكمش را جويا شد :خليفه آمد
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.ام من مردي بهتر از شوهر خودم نديده1اي اميرالمومنين«
و تمامسوگند به خدا كه او تمام شب را به نماز مي ي روز را ايستد

ن زن دعاآمرزشآبا شنيدن اين مطلب عمر براي».داردروزه مي
و و او را از براي اقبال نيكش ثنا گفت كه چنين شوهر متقي كرد

با. درستكاري دارد پس زن در حالت شرم به پا خاست تا
و گفتآكعب. شوهرش مجلس را ترك گويد : رام رو به عمر كرد

» شوهرش ظلم نكردي؟مورد زن در آيا به اينمؤمنان اي امير«
و بين«: عمر به كعب پاسخ داد حكم كن چرا كه آنهاتو برو

».مسلماً تو چيزي را در مورد آنها فهميدي كه من متوجه نشدم
من«: سپس كعب گفت زن را همچون زني در كنار سه آن همانا

و او در حكم همسر چهارم است پس حكم. همسر ديگر يافتم
مياين است مرد من براي آن  و سه شب را تواند كه سه روز

و يك  و حكم من براي آن زن يك روز و روزه بدارد، عبادت كند
ن( شب است  زنيكه طي آن، مرد بايد به ازهاي انساني آن
و گفت.»)رسيدگي كند اي«: سپس كعب رو به شوهر كرد

شوهر؛ همانا اين زن حق دارد كه تو هر چهار روز يكبار با او
2».همبستر شوي، اگر بخواهي كه از درستكاران باشي

و او را توانمنديبه خاطر عمر، كعب را به عنوان هاي قضايي عظيمش ستود
.القضاه شهر بصره منصوب كردقاضي

بنابراين مردي كه چهار همسر دارد بايد از هر چهار شب، به هر يك، يك شب
ط و يا چند شب را به نسبتي كه هاي متقابل بر آن توافقرفرا اختصاص دهد

تقسيم عادالنه وقت حتي بايد بين زناني كه بر انجام عمل جنسي توانايي. كنند

 

و خلفاي پس از او بعنوان رهبران. اين عنوان به معني رهبر مومنان است-1 عنواني كه به عمر

.دولت اسالمي داده شد
از(البصرهاخبار القداه گرداوري شده توسط ابو عبيده معمر اين المثني در كتاب-2 به نقل

جالمغني ص7، ،203(
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ندارند، نيز صورت گيرد؛ مثالً براي زنان بيمار، زناني كه حيض هستند، دختران
پس(جواني كه هنوز بر عمل جنسي قادر نيستند، زناني كه در وضعيت نفاس  زمان

محرمهست) از زايمان وو زناني كه يائسگي را گذرانده. هستند1ند، زناني كه اند
 دليل تاكيد2.تمايلي به مقاربت ندارند، مگر اينكه بخواهند از حقوق خود بگذرند

- حتي در صورتي كه زن قادر بر مقاربت نباشد-اسالم بر تقسيم وقت عادالنه
م و عاطفي زن به مصاحبت با و بخاطر همين هم مبتني بر نياز روانشناختي رد است

موقت يا به طور الخصوص هنگامي كه زنان اين نياز علي. ازدواج طراحي شده است
ميبراي هميشه ناتوان مي و ديوانه،. يابدشوند، افزايش بنابراين حتي زنان مجنون

مطابق با فقه، از حق تقسيم عادالنه زمان برخوردارند، البته در صورتي كه جنون 
همچنين در صورتي كه همسران خواستار باشند، شوهران.ك نباشدنها خطرناآ

مطابق با فقه اسالمي، موظفند وقت خود را عادالنه تقسيم كنند؛ حتي در صورتي 
:اين نكته حقوقي با گفته همسر پيامبر، عايشه، ترسيم شده است. كه بيمار باشند

به« نوبت پيامبر خدا وقتي بيمار بود، تمامي همسران خود را
ميمالقات مي و 3»فردا بايد با كه باشم؟« پرسيد كرد

ر شد كه در خانه همسران خود دور بزند، اجازه خواستوااما وقتي بر پيامبر دش
كه. باشد) اهللا عنهارضي(تا با عايشه :عايشه نقل كرده است

و مصمم است تا عمره يا حج را به جا اورد،-1  وقتي كه شخص لباس احرام يا حج به تن كرده

.مجاز به تماس جنسي نيست
به-2  هنگامي كه همسر سوم پيامبر سوده سالخورده شد، او نوبت خود براي با پيامبر بودن را

ج)ترجمه انگليسي(به مسلم، بنگريد. عايشه واگذار كرد ص2، . 345، حديث شماره 747،
ج) عربي-ترجمه انگليسي( گردآوري شده توسط بخاري،-3 ص7، . 144، حديث شماره 107،

ج)ترجمه انگليسي(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح، ص1، ،345.
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و هنگامي كه پيامبر خدا صلي«  بيمار بود، همه سلماهللا عليه
و فرمود همسران خود را به درستي كه ديگر توانايي« فراخواند

عيادت از همگي شما را ندارم، بنابراين اگر از نظر شما اشكالي 
مانم، لطفاً براي اين كار به من رخصت نباشد، با عايشه مي

1».دهيد

اگر همسران از رخصت دادن به شوهر بيمار يا ناتوان براي ماندن با يكي از
دش، امتناع ورزند، شوهر بنا به قرعه با يكي از همسران بايد همسران به انتخاب خو

كه. بماند يا اگر ترجيح دهد بايد از همه همسران دور بماند در مورد شوهر مجنون
و نگهباني براي زنان خطرناك نيست، پيشنهاد مي مثال به عنوان شود كه محافظ

و به و نزديكان همسران با شوهر همراه باشد  تقسيم وقت كمكدر او يكي از اقربا
را. كند چنانچه نگهبان در تقسيم وقت با ترجيح يكي از همسران بر ديگري، عدالت

و شوهر مجنون سالمت خود را بازيابد، شوهر موظف است حق  زير پا بگذارد،
. شان به جا آورده نشده است را جبران نمايدهمسراني كه حقوق

 حق زمان براي همسر جديد
ك آشنايي با عروس باكره به منظور اي كه العادهه وقت آزاد فوق بديهي است

و به علت يابد، اختصاص مي و براي مقاربت با عروس تازه، الزم تازگي عروس
ضروري است، اين در حالي است كه عروسي كه قبالً ازدواج كرده است، در بيشتر 

و تنها الزم است فرصتي برا ي آشنايي با شريك موارد با هر دوي اين موارد آشناست
ها نيز ها يا مطلقه اما فرصتي هفت روزه به بيوه زن2.جنسي جديدش به او داده شود

 

ج)ترجمه انگليسي( گردآوري شده توسط ابوداود، سنن ابي داوود،-1 ص2، ، حديث 573،

ج2132شماره و تاييد شده توسط شيخ الباني در صحيح سنن ابي داوود، ص2، ، حديث 401،

.1870شماره
ج-2 ص9 شرح السنه، ،156 
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و مقاربت جنسي براي داده مي ها تازه نها همچون باكرهآشود تا به مواردي كه ازدواج
اين مورد در جاهايي كاربرد دارد كه ازدواج.و جديد است، فرصتي ايجاد شده باشد

و قبلي زن  بسيار كوتاه بوده يا اينكه زن حتي ناكام بوده يا فاصله بين ازدواج قبلي
وقتي مردي كه قبالً ازدواج كرده است، با همسر. اش زياد بوده استازدواج دوباره

ميتازه هفت روز متوالي براي آشنايي با همسر به مدت اي كند، قانوناً دورهاي ازدواج
ميتازه دراش به او اجازه داده در صورتي شود، البته و كه همسر جديد باكره باشد

مرد. اش قبالً ازدواج كرده باشد، اين دوره، سه روزه خواهد بودصورتي كه همسر تازه
اين وقت را بدون اينكه الزم باشد براي همسران ديگر جبران كند، براي همسر جديد 

:است) اهللا عنهرضي(اين حكم مبتني بر روايت انس صحابي. دهداختصاص مي

و آلهرويه پيامبرصلي(مطابق با سنت« با) اهللا عليه چنانچه مردي
ميدختر باكره و اي ازدواج كند مرد به مدت هفت روز با او ماند

راآپس از  ميبهن وقت خود كه. كندعادالنه تقسيم و در صورتي
 ازدواج كند كه قبالً ازدواج كرده است،- غيرباكره-مرد با زني

و سپس وقت خود را عادالنه بايد به مدت سه روز با او بماند
1».تقسيم كند

اما اگر همسر جديدي كه قبالً ازدواج كرده است، متقاضي هفت روز باشد، مرد
بر مي ورده سازد، اما الزم است كل وقت اختصاص داده شده را بعداًآتواند تقاضاي وي را

روايت كرده كه روز بعد) اهللا عنهرضي(ر بن حارث ابوبك. براي باقي همسران جبران كند
و الهصلي(از ازدواج پيامبر  :پيامبر به ام سلمه فرمود) اهللا عنهارضي(با ام سلمه) اهللا عليه

و مسلم،-1 ج)ترجمه انگليسي( گردآوري شده توسط بخاري ص2، ، حديث شماره 746،

ج)سيترجمه انگلي(همچنني بنگريد به مشكاه المصابيح،. 3448 ص1، و كتاب 686،  موطا،

، 1980انتشارات شيخ محمد اشرف،:، الهور)ترجمه انگليسي(امام مالك از محمد رحيم الدين،

 1076، حديث شماره 234ص
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احساس نكن كه در بين قوم خود كم اهميت هستي، چون اگر«
و پس از آن، هفت روز را بخواهي من هفت روز را با تو مي مانم

ميبا ساير  تو همسرانم سپري كنم يا اگر بخواهي سه روز را با
و پس از آن وقت را  عادالنه تقسيم خواهم به طور خواهم بود

كن« ام سلمه پاسخ داد» كرد 1» سه روز را انتخاب

و عادالنه به طور بنابراين به محض اينكه به همسر جديد وقت خودش صحيح
عادالنه در بين باقي همسرانه طوربداده شد، شوهر موظف است تقسيم وقت را 

و اين كار با انداختن قرعه براي تعيين اينكه با كدام همسر آغاز كند،  آغاز نمايد،
. گيردصورت مي

2حقوق مربوط به همبستر شدن

مطابق با ديدگاه برخي از علما همبستري اجباري است مگر در مواردي كه
 اين اعتقاد مبتني3. شدن داشته باشدشوهر دليل موجهي براي خودداري از همبستر

اهللا صلي(ن روايت كرده پيامبرآبر حديثي از عبداهللا ابن عمر عاص است كه طي
و اله :فرمودند) عليه

ام كه تو همه روزها را روزه اي عبداهللا آيا درست خبردار شده«
ميمي و شبها را به نماز آري«: عمر پاسخ داد» گذراني؟گيري

 

ج)ترجمه انگليسي( گرداوري شده توسط مسلم،-1 ص2، ، همچنين 3444، حديث شماره 746،

ج)يترجمه انگليس(بنگريد به مشكاه المصابيح، ص1، ترجمه( امام مالك، موطاو كتاب 686،

ص)انگليسي . 1075، حديث شماره 234،
2 - conjugal rights 

و الشافعي معتقد بودند كه همبستر شدن-3 و- امام احمد اين حنبل  همچون تقسيم وقت

(آيد بخشي از ازدواج به حساب نمي-ثروت ج. ص7المغني، ،304 .( 
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. اين كار را مكن: پس پيامبر فرمود.»اي رسول خداچنين است
و روزه و روزه بگير و نماز بگذار ات را افطار كن، شبها را برپا باش

سپس بخواب زيرا همانا بدن تو بر تو حقي دارد، چشمان تو بر تو 
و همسر تو بر تو حقي دارد 1».حقي دارند

ح ميبديهي است كه همبستري همانگونه كه حق مرد است باشد،ق زن نيز
و طهارت مردان حفظ مي و طهارت زنان را همچون پاكي . كندزيرا ازدواج پاكي

اين حق همچنين بر اساس اين واقعيت است كه اگر زنان حقي براي همبستر شدن
بود كه مرد از همسرش صورت در فقه اسالمي الزامي نمينآنداشته باشند، در 

) اهللا عنهرضي(روايت شده كه عمر. اجازه بگيرد) انزال خارج از رحم(براي عزل 
:هگفت

2».پيامبر خدا عزل را با زن آزاد بدون اذن زن منع كرده است«

و به به صورت مندي از عمل جنسي اين بدين معناست كه زن حق بهره كامل
كه. نتيجه رسيدن آنرا، اگر بخواهد، دارد و زنان لباسي هستند خداوند فرموده مردان

ميه پوشانند، بنابراين انصاف نيست كه مرد درخواست همسرش را كه بدو مديگر را
هر معناي اين حرف ضرورتا3ً.نياز دارد، رد كند  اين نيست كه مرد موظف است

چهار روز يكبار بدون استثناء با همسرش مقاربت داشته باشد، بلكه بدين معناست
 

(ط بخاري گردآوري شده توس-1 ج)انگليسي-ترجمه عربي. صص3، ، حديث شماره 110-111،

ج 96 ص7و ج)ترجمه انگليسي(و مسلم، 127، حديث شماره97، صص2، ، حديث 565-566،

ج)ترجمه انگليسي(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح،. 2599شماره صص1، ،435-436.
و ابن ماجه، مشكاه-2 ج)ترجمه انگليسي( المصابيح، گرداوري شده توسط احمد ص1، و 697،

جاروه القليلبعنوان روايتي ضعيف شناخته شده توسط شيخ الباني، در ص7، ، حديث70،

. 2007شماره
( احلت لكم ليله الصيام الرفث الي نسائكم، هن لباس لكم-3 )187، آيه2قرآن، سوره ....
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گ اي كه زن احساس كند مرد دل ونهكه مرد بايد وقتش را با همسرش بگذراند به
و دل مشغول اوست؛ تا رشته و مهرباني بين آنها نگران و دوستي، اعتماد هاي عشق

و زن در اين ارتباط . امنيت كند احساس تقويت شود
دانند، بر اين اساس كه برخي از علما مقاربت را هر چهار ماه يك بار الزامي مي

م ردي قسم بخورد تا به مدت چهار ماه از مقاربت خداوند در نظر گرفته كه چنانچه
 در چنين1.جنسي با همسرش خودداري كند، چنين سوگندي موجب طالق است

 اگر شوهر قبل از پايان چهار ماه با همسرش- كه به ايالء موسوم است-وضعيتي
و شوهر ميخود به خود مقاربت نداشته باشد، زن . شوندتوسط حاكم شرع جدا

و ازدواج براي  هر دو شريك جنسي قرارازرفع ضرر به منظور رفاه هر دو طرف
را) در غالب موارد(ازدواج. داده شده است از هر دو طرف، خطر گرايش نامشروع

و مرد بايد از وظايف خود نسبت به يكديگر آگاه برطرف مي نمايد؛ بنابراين زن
و نه چنين است كه نه چنين است كه يكي از دو طرف بيشتر خواهان باشد. باشند

.يكي از دو طرف از نيازهاي طرف ديگر غفلت نمايد

 جبران زمان
 چنانچه مردي در طي روزي كه به همسرش اختصاص دارد، يا در ابتداي
شبي كه بدو اختصاص دارد، يا در انتهاي شبي كه از براي همسرش است، محل

و بالفاصله برگردد سكونت همسر خود را به دليل امري غير از كار ترك گوي مثل(د
اما اگر. صورت الزم نيست كه اين وقت را جبران نمايد در اين) مورد نمازخواندن

درخشوهر به مدت طوالني  و شب را بر نگردد بايد وقت را آن صورت ارج شود
جبران كردن. چرا كه غيبت او همسر را از حقش محروم كرده است،جبران نمايد

واند با غايب شدن از همسر ديگر يا همسران ديگر برايتزمان توسط شوهر مي
يك شبِ كامل همسران خود را به مدت زيرا شوهر مجاز است. مدتي مشابه باشد

 

).227-226، ايه2سوره: قرآن(-1
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شوهر. ترك گويد، همچنين ترك گفتن همسران براي پاسي از شب نيز مجاز است
تواند جبران زمان فوت شده را با غايب شدن از همسر يا همسران همچنين مي

يگر براي مدتي مشابه در روز آن همسران انجام دهد تا مطمئن شود كه عدالتد
ميوقتي. كامل حاصل شده است شود بايد ترجيحاً در همان زماني باشد كه جبران

در. طور است كه فوت شده است، چنانكه در مورد ساير حقوق نيز همين شوهر
به آزادي را به خود اختصاص تواند شبِعوض اين كار مي و بخشي از آن را دهد

مي همين. همسري كه زمانش فوت شده است برگرداند تواند زمان فوت طور شوهر
به جبران كندشده را با توسعه دادن زمان همسري كه از وقتش فوت شده است،

اي كه زمان اضافه شده به همسر اول با نصف زمان فوت شده از همسر دوم گونه
ز و بدين ترتيب دو. مان هدر رفته را تعديل كندموافق افتد براي مثال اگر مردي

و به يكي از همسران دو ساعت بدهكار باشد، مي تواند اين همسر داشته باشد
و تداوم دادن  موضوع بدهكار بودن را با اختصاص يك ساعت از زمان همسر دوم

و بدينوسيله يك و يك ساعت وقت همسر اول، برطرف نمايد ساعت به همسر اول
.ه همسر دوم بدهكار خواهد بود كه وضعيت را متعادل خواهد كردب

بري دينكلي در بين علمابه طور كه مالقات كردن همسر اين است اعتقاد
اي كه به همسر هووي او اختصاص دارد، در هنگام توسط شوهر، در وقت اضافه

و حاد همچون بيماري يا نظاير اينه اگر.اشب مجاز نيست مگر در موارد ضروري
و شوهر بخواهد همسر بيمار خود را در شب  يكي از همسران مرد، بيمار باشد
و بالفاصله همسرش را  مالقات نمايد، در صورتي كه شوهر ماندنش را ادامه ندهد

اگر شوهر. صورت بر او الزم نيست كه زمان را جبران كند ترك گويد، در آن
 را ادامه دهد، بايد به هنگام بهبود] نزد همسر بيمار[تصميم بگيرد كه ماندن خود 

چنانچه شوهر براي مدت چند. همسرش، غيبت خود از همسر ديگر را جبران كند
و  مراوده، يكي از همسران خود را در وقت شبي كه به به منظور دقيقه يا چند لحظه

همسر ديگر اختصاص دارد مالقات نمايد، نيازي به جبران كردن وقت نيست؛ اما 
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 از طرف ديگر1.صورت بايد وقت را تدارك نمايد قات طوالني شد، درآناگر مال
و انصاف در بين همسران اين نيست كه مرد مجبور شود خود را هر شرط عدالت

اي كه هيچ يك از همسران ديگر نتوانند شب زنداني يكي از همسران كند به گونه
و صلي(پيامبر«: صحابي رسول خدا انس گويد. او را ببينند يك) سلماهللا عليه در

مي. زمان نه همسر داشت كرد، تا هر گاه وقت خود را بين همسران تقسيم
تا. گشتگذشت نه روز به همسر اول باز نمي و همگي همسران او عادت داشتند

 همچنين2».هر شب در منزل همسري كه قرار بود پيامبر نزدش برود جمع شوند
ص و آله عادت داشت تا به همه همسرانليانس روايت كرده كه گاه پيامبر اهللا عليه

و اين در حالي بود كه حضرت نه همسر داشت 3.خود در طي يك شب سر بزند

بنابراين معقول است نتيجه بگيريم كه مرد مجاز است با همسر خود، در زماني كه
و حرف بزند به شرطي كه مالقاتشان كوتاه  به همسر ديگرش تعلق دارد، بنشيند

حتي اگر اتفاق افتاد كه در حين مالقات، با او مقاربت كرد، مشروط به اينكه.شدبا
. اين عمل در زمان كوتاهي رخ دهد، مرد مجبور نخواهد بود تا زمان را جبران كند
-در اين مورد جبران زمان الزم نيست چرا كه مقاربت تقسيم عادالنه را طلب نمي

ا و اين بخاطر اين واقعيت است كه هايي كه هاي فيزيكي يا ترجيح دادنولويتكند
و جبران زمان كوتاه  مربوط به دل انسان هستند، بر اصل كلي عدالت تاثيري ندارند

و استحكام خانواده بهتر است شوهر واقعا4ً.الزامي نيست  اما براي حفظ سامان
و خود را محدود به مقاربت با همسري نمايد كه نوبت خوددداري به خرج دهد

 

ج المغن-1 صص7ي، ،.306-307 
ج)ترجمه انگليسي( جمع آوري شده توسط مسلم،-2 ص2، . 3450، حديث شماره 747،
ج) انگليسي-ترجمه عربي( گردآوري شده توسط بخاري،-3 ص7، .142، حديث شماره 106،
، بايد با مالقات]صرف شده براي يكي از همسران[ برخي از علما معتقدند كه اين زمان-4

و مقاربت با او در زماني كه به آن همسر اختصاص هم سري كه وقتش مورد استفاده واقع شده

داشته، جبران شود؛ دليل اين علما مبتني بر اين مطلب است كه زمان اندكي كه ضمن ان مقاربت 

و از اين جهت شباهت به زمان طوالني دارد و آرامش است .انجام شود فراهم كننده سكن
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از. ست؛ مگر در وضعيتهاي استثنايي كه مجبور به عملي غير از اين باشداو خداوند
هاي شبانه براي انجام اموري غير از امور خيليو مالقات. نيات ما آگاه است

و حسادت و ترجيح و دو طرفه باشد تا هرگونه ابراز تبعيض هاي ضروري، بايد ثابت
م .آورد، برطرف نمايديمالزم آن كه اينگونه مالقاتها به وجود

پرداختن به به منظور مالقات همسر در وقتي از روزي كه نوبت همسر ديگر است،
و  و غيره براي شوهر مجاز استآذوقهامور اجتماعي، فراهم كردن توشه .، عيادت بيمار

:اهللا عنها، گفته استاين اصل مبتني بر روايتي است كه در آن همسر پيامبر رضي

شب« رسيد جز اينكه پيامبر خدا همگي ما را يكي يكي نميروز به
مي. كردمالقات مي و ما را مورد نوازش قرار او به ما نزديك و شد

و به مالقات ما همسرانش. داد بي آنكه مقاربتي صورت گيردمي
ميادامه مي و داد تا به همسري رسيد كه روز به او تعلق داشت

1».كرددر آنجا شب را سپري مي

در وضعيت مطلوب، مالقات مرد با يكي از همسرانش در روزي كه اختصاص
ون زن دارد، نبايد طوالني باشد تا نشانهآبه هووي  و اولويت دادن هاي تبعيض

را. حسادتي كه ناگزير بوجود خواهد آمد زدوده شود بنابراين اگر شوهري مالقات
ه مقاربتي در اين زمان كوتاهو چنانچ. طوالني كند، موظف است آن را جبران نمايد

 اما توصيه كلي در باب2.و طي اين مالقات رخ دهد، الزم نيست جبران گردد
مالقاتهاي شبانه كه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، در اينجا نيز قابل اطالق خواهد

 

شد-1 ج)ترجمه انگليسي(ه توسط ابو داود، سنن ابي داوود، گردآوري ص2، ، حديث 572،

ج2130شماره و تاييد شده توسط شيخ الباني، در صحيح سنن ابي داوود، و البخاري، ،2، الحكيم

.1868، حديث شماره 400ص
 در وضعيت ديگر، به عنوان مثال طي شب، اين زمان بايد با مالقات همسري كه از وقتش-2

و مقاربت كردن با او در زمان همسري كه وقت براي او مورد استفاده قرارا ستفاده شده است

. گرفته است، جبران گردد
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عادالنه تقسيم شود تا به نحو اگر مالقاتهاي روزانه فراوان باشد، الزم است. بود
و عكسهرگونه  .آميز را زايل كندهاي حسادتالعملعدم تعادل

اگر زنان بنا به خواست شوهر در كشورها يا شهرهاي مختلفي سكونت دارند،
اوآشوهر موظف است در تقسيم وقت بين  نها عدالت را رعايت نمايد، چرا كه خود

يي جدابه خاطر حقوق هيچ يك از همسران نبايد. جدايي همسران را خواسته است
را.و دوري ساقط شود منظم مالقات نمايد، او را به طور شوهر يا بايد همسر غايب

. نها را در يك شهر يا كشور جمع كندآمجبور كند كه نزدش بيايد يا هر دوي 
آنچنانچه همسر غايب  نزد شوهر قادر بود، از آمدن ابا كرد، حق او از كه بر آمدنِبا

ا. رودتقسيم وقت از بين مي مياما دهد كه همسران خود را در گر شوهر خود ترجيح
و تقسيم وقت يك شب در ميان دشوار يا  شهرها يا كشورهاي مختلفي نگه دارد،

تواند دوره زماني را چنان تنظيم كند تا با هر همسر مطابق با ناممكن باشد، او مي
ه يا نظاير هفتگي يا ماهانبه صورت پذير يا معقول است بگذراند؛ خواه آنچه امكان

هاي اقتصادي نتواند مالحظات شغلي يا محدوديتبه علت اگر شوهر. اينها
به هاي زماني مساوي مالقات نمايد، زمان از دست رفته همسران خود را در دوره

.ديني به همسر است كه بايد در اولين فرصت ممكن بازپرداخته شودعنوان 
ش همچون شغل، تجارت،اهاي شخصيچنانچه همسري براي انجام خواسته

تحصيل، مالقات با اقوام يا دوستان، يا به داليل ديني نظير عمره اقدام به مسافرت
و تامين مالي، ساقط مي شود چرا كه تقسيم نمايد، حق او از تقسيم عادالنه زمان

و همچنين  و صميميت است كه او خود رها كرده است تأمين زمان براي نزديكي
ميصو آن جهت مالي از و نزديكي را ميسر سازدرت به عبارت. گيرد تا صميمت

و  گيرد،مينشأت مالي به داليلي كه از خود زن تأمين ديگر، وقتي تقسيم وقت
ميدشوار، غيرعملي يا ناممكن مي و نگهداري ساقط -گردد، وظيفه تقسيم وقت

به. گردد مسافرت اين اصل نيز برگرفته از اين واقعيت است كه اگر مردي اقدام
ميبه طور نمايد، تقسيم  و شود، چنانكه پيامبر صليخودكار ساقط پس سلّم اهللا عليه

از. كرداز بازگشت از سفر وقت را جبران نمي بنابراين اگر تقسيم وقت به داليلي كه
ميمينشأت شوهر  ن زن باشد، نيزآشود، پس در صورتي كه عامل گيرد، ساقط
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شو. بايد ساقط شود اي گسيل كرده يا وظيفهمأموريت هر خود زن را براي اما اگر
و  مالي تأمين باشد، يا او را مجبور به ترك شهر كرده باشد، حق زن از تقسيم وقت

. مانددست نخورده باقي مي

و مال  واگذاري حقوق مربوط به تقسيم وقت
تواند حق خود نسبت به تقسيم را، به همسر، در صورت موافقت شوهر، مي

از. همه همسران او واگذار نمايدبه خود، به برخي از همسران شوهرش، يا شوهر
آنجا كه اين حق شوهر است كه از همسرش بهره ببرد، بنابراين واگذاري بايد با

) اهللا عنهارضي(اي است كه سوده اين حكم بر اساس واقعه. موافقت او صورت گيرد
و يكي از همسران پيامبر صلي( اهللا روز خود را به عايشه رضي) سلّماهللا عليه

اهللا عليه بنابراين اتفاق افتاده كه پيامبر صلي. داد) يكي ديگر از همسران پيامبر(عنها
نقل.و آله زماني را كه اصالتاً به سوده تعلق داشت، به زمان عايشه افزوده است

و هراس داشت كه مبادا رسول خدا  او است كه وقتي سوده بنت زمعه كهنسال شد
:را طالق دهد، گفت

مي« و پيامبر اي رسول خدا من روزم را به عايشه دهم
1».پذيرفت

]اضافه[ اگر روز واگذار شده، قبل يا بعد از روز همسري باشد كه به او وقت
تواند دو روز متوالي با آن همسر بماند، اما اگر وقت داده شده است، شوهر مي

قرار داشته باشد، شوهر مجاز نيست بدون اذن زمان]دو[ همسران ديگر بين اين
اگر حق تقسيم به شوهر. همسران ديگرش اين دو روز را پشت سر هم قرار دهد

اما. تواند به هر يك از همسران خود كه بخواهد اختصاص دهدواگذار شود، او مي
 

جسنن ابي داوود گردآوري شده توسط ابوداوود،-1 ص2، و تاييد 2130، حديث شماره 572، ،

جداوو صحيح سنن ابيشده توسط شيخ الباني، در ص2د، .1868، حديث شماره 400،
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اگر همسري وقت خود را، بدون آنكه به همسر ديگر يا شوهر بدهد، واگذار نمايد،
راش همسري. عادالنه بين همسران تقسيم نمايدبه طور وهر موظف است وقتش

تواند هروقت بخواهد نسبت به برگشتمي،كه نوبت خود را واگذار نموده است
وقتي كه اضافه آمده است تقاضا كند، اما نسبت به وقتي كه سپري شده است، 

 خود را با مال شايان ذكر است كه صحيح نيست همسر نوبت1.ديگر حقي ندارد
و شوهر بايد وقت او را جبران و اگر چنين كند بايد مال را برگرداند معاوضه كند

اما اگر وقت را با چيزي غير از مال معاوضه كند، مثالً تالش براي خشنود. كند
اي است كه از همسر اين وضعيت بر اساس واقعه. ساختن شوهرش، مجاز است

آسوم پيامبر صلي و :عايشه گويدآن ضمنوله عايشه روايت شده استاهللا عليه

كار خطايي كه به علت رسول خدا از همسرش صفيه بنت حيي«
او. انجام داده بود، ناخرسند بود صفيه از عايشه تقاضا كرد كه آيا

اهللا عليه صلي(كند تا بلكه پيامبر يكي از روزهاي صفيه را قبول مي
و عايشه) سلّمو  وقتي روز صفيه فرا. پذيرفتاز او خوشنود شود

و با آب  راآرسيد، عايشه روسري را در زعفران رنگ كرد ن
بوي آن منتشر شد، آن را دور سرش به طوري كه مرطوب نمود

و كنار پيامبر و آمد و صلي(پيچيد پيامبر. نشست) سلّماهللا عليه
و صلي از من دور شو چرا كه به يقين امروز: فرمودسلّم اهللا عليه

به. نوبت تو نيست عايشه پاسخ داد اين لطف خداست كه
سپس عايشه به پيامبر راجع به قرار. كندهركس بخواهد عطا مي

و پيامبر بالفاصله از صفيه خشنود شد 2».صفيه با او سخن گفت

جشرح السنه-1 صص9، ،152-153 
و شيخ الباني اين حديث را در ضعيف-2 و گراوري شده توسط ابن ماجه  روايت شده از عايشه

ص . بعنوان حديث ضعيفي رده بندي كرده است428 حديث شماره 150سنن ابن ماجه
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1حقوق مسكن

 بهتر است هر همسر اقامتگاهي مجزا براي زندگي داشته باشد كه شوهر او را
و اي است كه پيامبر خدا صليگاه مالقات نمايد، زيرا اين شيوهن اقامتآدر اهللا عليه

ميسلم  همسران خود نبايد است كه شوهر مسأله نظر به اين. كرد وقتش را تقسيم
و اشتراكي را در يك منزل سكونت دهد مگر اينكه خود آنها به ترتيب گروهي

و جدا از هم تقسيم شده باشد؛ توافق نمايند يا اينكه منزل به آپارتمانهاي مجزا
ميآنگونه كه در خانه و دو طبقه به چشم بزرگي يا كوچكي. خوردهاي داپلكس

و ساير امكانات مشترك باشد، تفاوتي ايجاد نمي كند، زيرا خانه، اگر آشپزخانه، حمام
و صعوبت را براي همسران  در هر صورت زندگي كردن با همديگر نوعي از دشواري

و اين ايجاد مي  حسادتي طبيعي است كه احتمال دارد بين همسران به خاطركند
هاي اشتراكي كه امكانات در خانه[ترتيب دادن زندگي به اين نحو. مطرح گردد

مي]مشترك دارند و ستيزهايي و جدال انجامد كه منافع اقتصادي غالباً به بحث
ان وقتي كه مرد نزد ممكن است همسر. بردواضح زندگي اشتراكي را از بين مي

و ترجيح يكي از آنها مي رود، احساس حسادت كنند يا ممكن است توهم تبعيض
ميبه آنها دادن  تواند موجب شود دچار صدمه يا بازداري عاطفي دست دهد كه خود

با اين وجود اگر همسران موافق باشند، چنين كاري مجاز است.و احساسي شوند
خ همچنين مطابق با احكام. صوص حق آنها استچرا كه تصميم گيري در اين

و اگر همسران موافقت داشته باشند، مجاز است كه آنها در  اسالمي، اگر الزم باشد
 نيست كهمشروعرختخواب واحدي بخوابند، اما حتي در صورت موافقت همسران، 

2. شوهر در مقابل ديدگان همسري با يكي از همسران خود مقاربت داشته باشد

و حرمتچنين و مخالف روح اسالم است كه3عملي نقض شايستگي  انسان است

1 - residence rights 
ج-2 ص7 المغني، ،300.

3 - decency 
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يك. دارد را محترم مي2و پوشيدگي1عفت اما زندگي كردن همسران با يكديگر در
منزل يا اقامتگاه در صورت درك اساسي اين مطلب كه تمامي طرفها رفتار خود را 

م و و روابط هماهنگ گردد، تأمين وزون به روش اسالمي شكل دهند تا مناسبات
[با اين وجود بايد دانست كه ترتيب دادن زندگي به اين شيوه. ضرر خواهد بودبي

طبيعي طرفهاي درگير را به به طور]يعني زندگي اشتراكي همسران در يك منزل
چرا كه برخي از زنان ممكن. دهدلحاظ ابراز آزادانه احساسات در تنگنا قرار مي

و خونگرمي ديگر احساسياست در مقايسه با برخ و اگر بر ابراز3ترتر  باشند،
و]شوهر[احساسات  در حضور ساير همسراني كه كمتر احساسي هستند، نظارت

بنابراين هرگونه ابراز. شودمنعي گذاشته نشود، الجرم حسادت برانگيخته مي
و محدود گردد .احساسات از طرف شوهر الزم است تعديل

همانند مسكن- كه اقامتگاه مجزايي براي خودشهمچنين شوهر مجاز است
مي-همسرانش و او  تواند همسران خود را مجبور كند كه بنا به نوبتِ داشته باشد،

و روزشان در،شب چنين كاري از آن رو رواست.ن اقامتگاه مالقات نمايندآ او را
و اگر همسر ام تناع ورزد، كه مرد حق دارد همسر خود را به هر كجا كه بخواهد ببرد

ميبه علت حق همسر نسبت به تقسيم،  بعالوه چنانچه. گرددمخالفتش ساقط
و آنها را مجبور كند كه  شوهر بخواهد همه همسران خود را در يك منزل جاي دهد
به ترتيب مخصوص خودشان، شوهر را مالقات نمايند، اين كار نيز امكان پذير 

مي. است بريا اگر شوهر مايل باشد و تواند خي از همسران خود را در منزل خودشان
برخي را در منزل خود مالقات نمايد، چرا كه شوهر حق دارد همسران خود را در هر 
جا كه صالح بداند اقامت دهد البته به شرطي كه اقامت دادن آنها عادالنه صورت 

و امكانات شوهر باشد و مناسب توانايي و برازنده ش. گيرد وهر اين بدين معناست كه

 

1 - modesty 
2 - privacy 
3 - affectionate 
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و برخي ديگر را در منازل قانوناً نمي تواند برخي از همسران خود را در منازل لوكس
و بر منازل يا آپارتمان. سطح پايين جاي دهد هاي همسران ممكن است در اندازه

اساس تعداد افراد خانواده كه در آن منزل هستند، متفاوت باشد، اما نبايد در كيفيت 
ت و از دارايي به علت فاوت در كيفيت متفاوت باشد، مگر اينكه مشاركت خود همسر

.خود وي صورت پذيرد

 حقوق مربوط به مسافرت
و مايل باشد يا قادر باشد كه تنها برخي  اگر شوهر بخواهد مسافرتي داشته باشد

 مادام كه همسران از حقوق يكسان در مسافرت-از همسران خود را با خود ببرد
و تمايل به مسافرت با شوهر نيز داشته باشنكردن با شوهر برخوردار  شوهر-د باشند

اهللا اين حكم بر اساس رويه پيامبر صلي. بايد از بين آنها با انداختن قرعه انتخاب كند
و آله كه منقول از عايشه است مي :عايشه در اين روايت گويد. باشدعليه

و هرگاه پيامبر صلي« عادت قصد سفر داشتند، سلّم اهللا عليه
و همسري كه قرعه داشت كه بين همسران خود قرعه مي انداخت

ميبه نام او در مي 1».كردآمد، با او مسافرت

از بنابراين شوهر موظف نيست زماني را كه در سفر گذرانده است، صرف نظر
اند، جبران طوالني بودن سفر، براي همسر يا همسران ديگر كه با او مسافرت نكرده

مي حديثيموعه مج2.نمايد كند كه يكبار قرعه به نام بخاري افزون بر اين ذكر
و حفصه بنابراين چنانچه شوهر در يك سفر به قيد. افتاد) اهللا عنهمارضي( عايشه

 

ص7ج) عربي-ترجمه انگليسي( گردآوري شده توسط بخاري،-1 ، حديث شماره 103-104،

و ابو داوود، 138 ج)ترجمه انگليسي(سنن ابي داوود،، مسلم ص2، . 2133، حديث شماره 573،

ج)ترجمه انگليسي(، مشكاه المصابيحهمچنين بنگريد به ص1، ،686.
ج السنهشرح-2 ص9، ،154.
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برد، موظف است در تمامي جوانب تقسيم قرعه دو تن از همسران خود را با خود مي
 اسالمي برآنند كه اگر شوهر اكثر فقهاي. كه پيشتر گذشت، عادالنه رفتار نمايد

يكي از همسران خود را بدون قرعه با خود به مسافرت برد، مرتكب گناه شده است
و موظف است زماني را كه شبانه با همسرش در سفر طي كرده است، جبران 

 چنانچه مرد] در وضعيتي كه قرعه به نام يكي از همسران افتاده است[1.نمايد
افرت برود، مجبور نخواهد بود با زني كه قرعه به نامش ترجيح دهد تنها به مس
چه. افتاده است به سفر برود قرعه انداختن براي اين ضرورت دارد كه تعيين كند
ب پس. ود اگر شوهر بخواهد كسي را ببردركسي حق دارد با شوهر اما در عين حال

ا را انتخاب از قرعه انداختن، شوهر نبايد بدون دليل مناسب، مسافرت كردن تنه
به. شودكند، چون اين انتخاب، احساس بدي را موجب مي اگر همسري كه قرعه

تواند با اجازه نامش افتاده است بخواهد شانسش را به همسر ديگر واگذار كند، مي
مي. شوهر چنين كند تواند اگر همسر تصميم بگيرد با شوهر مسافرت نكند، شوهر

، چرا كه مصاحبت همسر با او، در صورتي كه قرعه به اصرار كند تا او را با خود ببرد
مي. نام همسر افتاده باشد، حق شوهر است توانند بدون قرعه همسران همچنين

انداختن، بر مسافرت كردن يكي از خودشان با شوهر توافق كنند، چرا كه مجازند از 
و ديگري. حق خود بگذرند را ترجيح اما اگر شوهر از انتخاب آنها ناخرسند باشد

دهد، بايد قرعه انداخته شود، مگر اينكه همه همسران با انتخاب شوهر موافق 
مي. باشند و در طي سفر، در وضعيتي كه شوهر با يكي از همسران مسافرت كند

گيرد تا به جايي ديگر نيز سفر كند، سفر دوم بخشي از سفر به حساب تصميم مي
و جبران وقت الزامي نيستمي .آيد

و در صو رتي كه شوهر بخواهد منزل خود را به كشور ديگري منتقل كند
برايش مقدور است كه تمامي همسران خود را يكباره با خود ببرد، مطابق با فقه بايد 

اما اگر تصميم بگيرد كه تنها يكي از همسران خود را ببرد، حتي با قرعه. چنين كند

 

 ابو حنيفه معتقد است كه جبران زمان در اين مورد الزامي نيست، زيرا ممكن نيست زمان سفر-1

و حضر جبران نمود (را با زمان سكونت ج. ص7المغني، ،314.(
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و تمامي زمان  اگر شوهر1.ي ديگر را جبران نمايدهاانداختن، باز بايد زمان مسافرت
تواند همه آنان را با شخص قابل نتواند همه همسران خود را يكباره با خود ببرد، مي

و جبران وقت احتراز كند و بدينوسيله از قرعه انداختن اما اگر. اعتمادي بفرستد
ب ا شوهر بخواهد يكي يا بيشتر از همسران خود را با محروم كردن ساير همسران،

طبيعي است كه اگر شوهر به كشور. خود ببرد، تنها بايد با قرعه انداختن چنين كند
و نيز در  نجا با يكي از همسران يا چند همسرش ساكن شود،آديگر نقل مكان كند،

كه در آن صورت شوهر بايد بعداً زمان گذرانده با همسران را براي همسران ديگري
.شوند، جبران نمايدبر او وارد مي

و لباس  حقوق مربوط به مخارج
و لوكسي كه براي همسران ديگر تزئيني شوهر الزم نيست كه تمامي وسايل

اما ملزم است. خود فراهم كرده است، فوراً براي همسر جديد خود تهيه كند
و  اجتماعي خود فراهم شأن ضروريات اصلي همسر جديد را مطابق با امكانات

راميمرد، اگر بخواهد،. نمايد بخشي از جهاز همسر به عنوان تواند هر مقدار هديه
و هم ارزش باشد. كندآماده جديدش  .اما پس از ازدواج تمامي هدايا بايد عادالنه

 در رابطه2وقتي كه شوهر نيازهاي اصلي همسران را فراهم كرد، رعايت تساوي
و لباس الزامي نيست  اجباري شود،] در اين خصوص[زيرا اگر تساوي. با مخارج

و مشقت قرار دهد، بر انجامش قادر نخواهد مرد بدون اينكه خود را تحت فشار
 اما مرد بايد تا آنجا كه ممكن است در رابطه با نظارت بر نيازهاي هر همسر3.بود

را. عادل باشد اصلي كه در مقابل تساوي قرار دارد، به عنوان اصل بنيادين عدالت
ميي با مثالترتوان به نحو روشنمي يخچال يكي: آيد تشريح كردهايي كه در پي

و يخچال همسر ديگر وضعيت سالمي دارداز همسران خراب مي شوهر بايد. شود

 

جشرح السنه-1 ص9، ،154 
2 - equality 

ج-3 صص7 المغني، ،305-306 
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و يا تعويض نمايد، اما مجبور نيست كه يخچال يخچال خراب شده را يا تعمير
تيبتر به همين.همسر ديگر را جايگزين كند، چرا كه نياز به چنين كاري نيست

و براي دوختن لباس نيازمند چهار متر پارچه است،  اگر همسري اندام بزرگي دارد
و نيم متر پارچه نيازمند است، بر  و تنها به دو در حاليكه همسر ديگر كوچكتر است

ها متفاوت است در مواردي كه سليقه. كند، فرض استشوهر خريد آنچه كفايت مي
مياينكه يك همسر به ابريشم تمايل گو - دارد، در حاليكه ديگري نخي را ترجيح

دهد، تفاوت نسبي قيمت پارچه براي همسري كه خواستار پنبه است بايد جبران
و همسر نيز بخواهد-شود . اگر گرانتر باشد

 هدايا
هداياي شخصي مطابق با فقه اسالمي الزامي نيستند؛ اما اگر شوهري تصميم

اي بدهد، بايد به بقيه نيز همانند آن را بگيرد كه به يكي از همسران خود هديه
همچنين هدايا بايد هم ارزش باشند؛ اما اگر شوهر براي يكي از همسران. بدهد

و همسر ديگر تمايلي به گوشواره نداشته باشد، شوهر موظف است گوشواره اي بخرد
اي به همان ارزش خريد هزينه گوشواره را به آن همسر بدهد يا براي او هديه

شود؛ بنابراين الزم به مخارج فرزندان در تقسيم مال بين همسران وارد نمي. ايدنم
و ديگري دو فرزند، شوهر  ذكر نيست كه اگر يكي از همسران هفت فرزند داشت

و لباس به خانواده بزرگتر مبلغ بيشتري بپردازد .بايد براي غذا
ميبه طور هكلي مسراني كه درآمد توان گفت اگر ازدواج جمعي بخواهد در بين

و متوسطي دارند عملي شود، بايد اعتدال در خواسته انتظار. ها حفظ شودميانگين
و جزئي را جبران كند تنها مي تواند تساوي كامل يا اين تقاضا كه شوهر هر حق ريز

و تباهي نهايي ازدواج از اتفاقي غفلتالزم نيست. هاي جمعي بينجامدبه اختناق
درامعينحقوق جزئي هاي عمده در خسران يا ظلمبه عنوان را مسأله فراد درگير

 هرچند كوچك باشد ضايع،اجازه نخواهد داد هيچ حقيخداوند نظر بگيريم، چرا كه 
و حسن.و تباه گردد و توازن و نيكوكاري برخاسته از خوش قلبي براي هماهنگي

و ثواب خواهد بودنيت داشتن همواره در اما چنانچه.داراي اجر  بي عدالتي فاحشي
، وجود داشته باشد، كه بيشتر به آنها اشاره كرديم،هاي حقوقيهر يك از حوزه
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در حالت نخست: اساساً سه راهكار برايش وجود دارد،همسر مورد ظلم واقع شده
ميكه همسر تقاضاي خود براي عدالت را ناكام مي طبيعي) ولي(تواند حامي يابد،

و شوهر زن بخواند تا ميانجي) وكيل(حامي انتصابي خود را طلب كند يا  گري كند
مي. را به عدالت سفارش كند تواند بخواهد اگر چنين تالشي بي نتيجه ماند همسر

و اگر دادگاه دريافت كه شوهر حقيقتاً دادگاه در مورد پرونده اش حكم جاري سازد،
نچه شوهر از انجام چنا. دهدناعادل است، دادگاه به عادل بودن شوهر حكم مي
و حكم دادگاه انكار بورزد، همسر پس از آن مي  يا1تواند تقاضاي طالق كند،دستور

تواند درواقع شوهر را از وظيفه عدالت ورزي مرخص كند، اگر احساس همسر مي
ميكند كه حفظ ازدواج مهممي .باشدتر از تحصيل حقوقش

مي الزم به ذكر است كه حديثي-1 و ضمن ان پيامبر مشهور وجود دارد كه عموماً نقل شود

گردآوري شده توسط ابو.»ها در نزد خداوند طالق استترين حاللمبغوض«: انداست كه فرموده

ج)ترجمه انگليسي(، سنن ابي داوودداوود،  ص2، و ابن ماجه، 2173، حديث شماره 586،

به. بعنوان حديث ضعيف صن ماجهضعيف سنن اببنگريد .441، حديث شماره 155،
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 فصل پنجم

 گيرينتيجه
و ميفهيميهر انسان عاقل كه درك وظايفي كه در ازدواج جمعي به علت كند

وجود دارد، مرد بايد از قبل از ازدواج مجدد، مشخص كند كه آيا توان حمايت از 
-چنانچه مردي در برآوردن نيازهاي اساسي اجتماعي. همسر ديگري را دارد يا خير

و خانواده ضرورت دارد با مشكل روبرو آناقتصادي كه براي يك همسر  ست، در
و صورت نبايد توانايي و مالي خود را با ازدواجي ديگر به سختي هاي عاطفي

دشواري بياندازد، مگر اينكه همسر دوم زني باشد كه استقالل مالي داشته باشد يا 
و اقبال خود را به او بسپارد اگر چنين. زن ثروتمندي باشد كه حاضر باشد بخت

و اقع شود، بر هيچ يك مالمتي نخواهد بود، ترتيبي مورد موافقت هر دو طرف
همسر نخست پيامبر، او را بدين شيوه مورد حمايت) اهللا عنهارضي(چنانكه خديجه 

و هميشگي باشد، زيرا حق زن نسبت. قرار داد و توافق لزوماً نبايد ثابت اين ترتيب
و در هر زماني قابل تقاضا استتأمين به   اين اما. مالي، قابل فسخ كردن نيست

و همچنين نبايد به دگرگوني نبايد به خواسته همسر باشد مگر به داليل معتبر،
تهديدي براي موافق كردن شوهر با هر خواسته نامعقول از طرف همسر عنوان 

با اين وجود، در وضعيتي كه همسر دوم يا سوم كه استقالل مالي. صورت گيرد
به علت ند يا در وضعيتي كه دارند، تصميم داشته باشند از شغل خود دست بكش

حامله بودن يا بيماري يا غيره، نتوانند كار كنند، شوهر باز بايد در وضعيت اقتصادي 
و سوم كه استقالل. نسبتاً مناسبي قرار داشته باشد اجازه ازدواج با همسران دوم

 را كه در1هاي رفاهي به زنانهاي مبتني بر كمكمالي دارند، پديده ازدواج

1 - welfare-based marriages 
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مسلماً زني را كه چك كمك. كندي شمالي متداول شده است، توجيه نميآمريكا
توان زني دانست كه استقالل كند، نميمالي ماهيانه از دولت آمريكا دريافت مي

و حمايت مالي. مالي دارد اي است دقيقاً بر عكس چنين زني كامالً نيازمند كمك
درآمدي كه صراحتاً براي چرا كه محتمل است وي بر اساس،داردكه دريافت مي

و پرداخت اجاره بهاي مسكن زير حد استاندارد در نظر گرفته شده  تغذيه كودكانش
چك. است، زندگي كند هاي كمك مالي توسط زنان ازدواج كرده، خصوصاً وصول

و فريب است، كه اين دو ويژگي، از در مورد ازدواج هاي جمعي، متضمن دروغ
هر مردي.د كه يك مسلمان ممكن است واجد باشدمطرود ترين ويژگيهايي هستن

هاي كمك مالي او را در دست گيرد، بي ترديد كه با زني ازدواج كند تا كنترل چك
و فرومايه است كه بايد از خوردن خوراكي كه به فرزندان بي پناه آن موجودي پست

.زن تعلق دارد، شرمسار باشد
قانوني ندارد، تا زماني كه توانايي بنا به فقه اسالمي، مردي كه منبع درآمد

مي. خانواده را داشته باشد، نبايد ازدواج كندتأمين  آيد اين خداوند چنانكه در پي
:واقعيت را در قرآن مورد تاكيد قرار داده است

m_^]\[ZYXWVU...�il)33: نور(
ك( بيو آنان كه وسيله نكاح نيابند بايد عفت نفس پيشه نند تا خدا آنها را به لطف خود

)...نياز گرداند
و آله فرمودكند كه پيامبر صليابن مسعود نيز روايت مي :اهللا عليه

و استطاعت ازدواج دارد، بايد ازدواج« از بين شما هر آنكه توانايي اي گروه جوانان،
هر كسي كه ناتوان است بايد روزه گيرد، زيرا همانا روزه نگه و 1».باني براي اوستكند،

ج)انگليسي-ترجمه عربي( گردآوري شده توسط بخاري،-1 ص7، ، مسلم،4، حديث شماره4،

ج)ترجمه انگليسي( ص2، و ابوداوود، سنن ابي داوود، 3233، حديث شماره 703، ترجمه(،

ج)انگليسي ص2، نين بنگريد به مشكاه المصابيح، ترجمه همچ. 2041، حديث شماره 544،

ج)انگليسي ص1، ،658.
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آنبه طور تواند اگر مرد نمي تر كار كند صورت بايد سخت منظم روزه بگيرد، در
ا :دواج را تحصيل كند، چنانكه خداوند در قرآن فرموده استزتا پول كافي براي

mÚÙØ×ÖÕÔl)39: نجم(
و عمل خود انجام داده( و جزائيثو(و براي آدمي جز آنچه به سعي ).نخواهد بود) اب

و به دنبال استخدام باشد، هرچند هاي طبيعيمرد بايد توانايي اش را به كار گيرد
و ممكن است نوكرمĤبانه بنظر آيد، چنانكه پيامبر صليچنين كاري   سلّماهللا عليه

:فرمايدمي

بهترين شيوه امرار معاش با دست است، زيرا حتي داوود پيامبر«
خ ميبا دستان 1».كردودش امرار معاش

و پيامبر اسالم محمد صلي ورزيد هيچگاه از كار سخت امتناع نميسلّماهللا عليه
و دشوار را متحمل مي و تمجيد قرارو كساني را كار سخت شدند، مورد ستايش

و طوايفي كه عليه اسالم بسيج شده(پيامبر در غزوه احزاب. دادمي جنگ قبايل
كه مسلمانان خندق بزرگي حفر كردند تا از شهر مدينه محافظت هنگامي) بودند

جاكنند، خاك مي به ها را ميجا و تخته سنگها را او دوست نداشت. شكستكرد
و زندگي امكان . پذير است، افراد بر صدقات تكيه كنندوقتي كه ساير اسباب حيات

:روايت شده كه

 نداشت نزد پيامبر كه شغلي) ساكن مدينه(زماني يكي از انصار«
و از او صدقه خواست وپيامبر صلي. آمد  از او پرسيد سلّماهللا عليه
و دارايي دارد آن فرد پاسخ داد كه تنها يك روپوش. آيا هيچ مال
ميدارد كه با آن خود را مي و يك فنجان كه از آن . نوشدپوشاند

ج)عربي-ترجمه انگليسي( گردآوري شده توسط بخاري،-1 صص3، ، حديث شماره 162-163،

ج)ترجمه انگليسي(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح، ). 286 ص1، ،592.
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ي كه وقت. پيامبر از او خواست تا اين كاالها را نزد او بياورد
و در بين آنها شخص آنها را نزد پيامبر آورد، پيامبر را گرفت

و. مردم به حراج گذاشت يكي از حاضران پيشنهاد يك درهم داد
مردي ديگر. پيامبر درخواست كرد كه قيمت را باالتر ببرد

ب و كاالها سپس پيامبر. او فروخته شدندهپيشنهاد دو درهم داد
ب و ه او سفارش كرد با يك در هم تبري دو درهم را به مرد داد

با. بخرد وقتي كه مرد انصاري تبر را خريد، پيامبر دسته تبر را
و فرمود  و آن را به مرد داد به سمت بيشه«دست خود محكم كرد

و هيزم من)و آنها را بفروش( ها را قطع كن برو و به سوي
ر از وقتي مرد بازگشت، پيامب.»بازنگرد تا پانزده روز ديگر

مرد پاسخ گفت كه در اين مدت دوازده. كردسؤال وضعيت او
و گندم خريده است و لباس پيامبر. درهم درآمد داشته است

و كوچك كردن خودت در روز داوري«فرمود  اين كار از تكدي
1.»بسيار بهتر است

و همچنين ابوهريره روايت كرده كه پيامبر صلي : فرمودسلّماهللا عليه

ف« و بستهاگر اي هيزم به پشتش ردي از شما طنابي برگيرد
و آن را بفروشد  از) تا امرار معاش نمايد( گذارد اين كار براي او

و گدايي از ديگران بهتر است 2». تكدي

ان( گردآوري شده توسط ابوداوود، سنن ابي داوود،-1 ج)گليسيترجمه ص2، ،430-431 ،
و ابن ماجه، مشكاه المصابيح، 1637حديث شماره ج)ترجمه انگليسي(، ترمذي، صص1، ،

ج391-392 و شيخ الباني اين حديث را ضعيف ارزيابي كرده است در مشكاه المصابيح، ،1،
.1، پاورقي 1851، حديث شماره 580-579صص

عر( گردآوري شده توسط بخاري،-2 ج)انگليسي-بيترجمه ص3، و 288، حديث شماره 163، ،
ج)ترجمه انگليسي(، مسلم، 289 صص2، و مالك، الموطا امام 2267، حديث شماره 497-498، ،

ص ،)ترجمه انگليسي(همچنين بنگريد به مشكاه المصابيح،. 1823، حديث شماره 427مالك،
ص1ج ،390.
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و گدايي كردن ناشايست تبري جويد، آن را جز به منظور پيامبر اينكه از تكدي
ال. در سه وضعيت ممنوع كرد -هاللي روايت كرده كه پيامبر صليقبيش ابن مخرق

و آله فرمودند تكدي تنها در يكي از موارد ذيل مجاز است كه: اهللا عليه شخصي
ميمسؤليت  آن،گيردشخصي ديگر را بر عهده  مجاز است تكدي كند تا زماني كه

و فاجعه. ها را بپردازدشخص هزينه اي از فردي كه دارايي خود را در يك مصيبت
ا ست، تا زماني كه بتواند روي پاي خود بايستد، مجاز است تكدي كند؛ دست داده

و بينواست مشروط بر اينكه سه شخص عاقل از قبيله وي بر  كسي كه تهيدست
و فقر  . تا زماني كه تجديد قوا كنداست مجاز به تكدي، شهادت دهنداوتهيدستي

و آله فرمودندپيامبر صلي :اهللا عليه

د! اي قبيش« و حرامتكدي 1خوارير غير اين سه وضعيت، حرام

2».است

در مورد كساني كه بر گدايي كردن اصرار دارند، ابن عمر روايت كرده كه پيامبر
كهصلي و آله هشدار دادند :اهللا عليه

مي« دهد تا در روز داوري فرد آنقدر به تكدي پول از مردم ادامه
گوشتي بر صورتش شود بي آنكه هيچ تكه نزد خداوند حاضر مي

1».باقي مانده باشد

1 - devouring 
ج)ترجمه انگليسي( گردآوري شده توسط مسلم،-2 ص2، ، ابو 2271، حديث شماره 498،

ص2ج،)ترجمه انگليسي(داوود، سنن ابي داوود، و ابن خزيمه، 1636، حديث شماره 430، ،

ص1ج،)ترجمه انگليسي(مشكاه المصابيح، ،389.
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يافته از تكدي است كه بر هر مرد مسلمان مساعدت خيريه صورتي سازمان
مالي خود توانا باشد، حرام است، چه برسد به تأمين كه بر سليم النفسو مؤمن 

. مردي كه ازدواج جمعي داشته است
-شيوه پيامبر صلي( با اظهار صرفاً زباني به سنت مسلمانان آمريكاي شمالي

و و در عين) سلّماهللا عليه و تاكيد كامل بر اموري ظاهري همچون پوشش شرقي
.يابندرود، دست نميحال غفلت از اصل كار، به وظيفه خطيري كه از آنها انتظار مي

اي اسالمي بنا كند كه بتواند اسالم را تواند جامعه خيريه نميهايتمسك به مساعدت
افرادي كه مساعدتهاي. امري بيش از يك پديده زودگذر تبديل سازددر آمريكا به

ميخيريه را دريافت مي و از كار كردن سرباز و دليل كنند كه اين است نيز آنها زنند،
كمك كنند، در واقع خود را برتر از اصحاب پيامبر) مؤمنانغير(توانند به كفار نمي

و هم در مدينهفرض مي ميكنند كه هم در مكه كه. كردند براي كفار كار اين ادعا
دهند، ادعاي صحيحي نيست چرا كه كارفرمايان كافر، براي وقت نماز اجازه نمي

-توان به دنبال شغل يا مي2توان به وقت ضرورت جمع كرد،برخي از نمازها را مي
آن(هايي و چه غير مي) چه پر منفعت جبود كه اجازه ا دهند تا افراد نمازشان را به
در. آورند و اجازه يافتن آنها براي عمل به اسالم موفقيت بزرگ مسلمانان زنداني

و كوششزندانها به روشني نشان مي وا همر،دهد كه نيات خالص ه با لطف
مي چه ميوه،عنايت خداوند .تواند به ثمر بنشاندهايي را

و واحد،سنگ بناي اصلي جوامع اسالمي در آمريكا يا هر جاي ديگر محكم
و بوسيله پيوندهاي  استوار خانواده است كه خود متشكل از اعضاي خانواده هستند

و احوال، اشكال تك همسري يا چند. اندازدواج يكي شده اين پيوندها، بسته به اوضاع
و طالق گيرند؛ اما بايد زياد دقت ورزيد تا از نشانههمسري به خود مي هاي ازدواج

 

ج)انگليسي-ترجمه عربي( گرداوري شده توسط بخاري،-1 ص2، و 553، حديث شماره 321، ،

ص2ج،)ترجمه انگليسي(مسلم، همچنين بنگريد به مشكاه. 2265، حديث شماره 479،

ص1ج،)ترجمه انگليسي(المصابيحف  ،387.
مي-2 و عشاء را و مغرب و عصر ]مترجم[. توان با هم خواند نمازهاي ظهر
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و نيز از شكل تحر يف شده چند همسري كه در جوامع منحط شرقي پديدار غربي
چنانكه قبالً مورد اشاره قرار گرفت، چند همسري شرايط. شودشده است، اجتناب 

و تحريف اين روش كه  تاسيس شدهوتعديل جامعه وضع به منظور خاصي دارد،
 است، نه تنها براي زنان درگير اين پديده مضر است، بلكه حتي براي تصوير خود

و معنويِ. اسالم نيز داراي ضرر است مرد بايد بتواند اقتضائات اقتصادي، عاطفي
و بي عيب به طور ازدواج جمعي در اسالم را برآورده سازد تا تعادل اجتماعي  سالم

و گرنه معضالت جديدي را ايجاد خواهد كرد كه الزم است حل شوند .باقي بماند
د اي كه چند همسري را ناديدهر جامعهالزم به تاكيد است كه زنان غربي كه

و پيش از ورود به چنين گيرد، رشد يافتهمي اند، بايد چشمان خود را باز كنند
چه]روابط زناشويي چند همسري[روابطي ، به دقت مالحظه كنند كه خود را درگير

و. كنندوضعيتي مي و توقعات خود را از ازدواج جويا شود، زن نخست بايد انتظارات
بيني پيشتواندميعين كند كه آيا با ازدواج با مردي كه قبالً ازدواج كرده است،م

زن دوم ازدواج به عنوان اگر زني. كند كه به آن انتظارات دست خواهد يافت يا خير
و واقعي عقد ازدواج سوم يا احتماالً چهارم شوهرش را مي كند او بايد احتمال عيني

و تصميم بگيرد  ميدر نظر گيرد ميكه آيا تواند با اين ترتيب كنار آيد يا خواهد يا
ميزن غربي كه وارد ازدواج. خير به كامل مفهوم به طور شود بايد هاي جمعي

و سختياشتراك گذاشتن  يعني-هاي همسران ديگر عشق، ثروت، زمان
را سختي زن بايد صادقانه. مورد كاوش قرار دهد-هاي همسران ديگر شوهرش

و هرگز قرار نيست تنها از آنِ او تشخيص  دهد كه شوهرش تنها از آنِ او نيست
از. شود درنتيجه زن بايد در پرتوي اين واقعيت كه مرد قرار نيست عندالمطالبه

براي او باشد، بر اين خواهش طبيعي انساني كه شوهر را براي خود تصاحب كند، 
ونه نگاه كند كه در هفته يك بلكه بر عكس زن بايد به شوهر تنها اينگ. فائق آيد

و يا سه دفعه ممكن است او را مالقات كند .بار، دوبار
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دهد تا بيش از يك همسر داشته باشد، از سوي ديگر مردي كه پيشنهاد مي
و شخصيت خود را چنان تقسيم  الزم است توانايي خود را افزايش دهد تا زمان

ر و محروم ساختن در اش با يك همسر يا همگي ابطهنمايد كه سطح ناكام گذاشتن
و مخلصانه به دستورات. همسران، از سطح قابل تحمل فراتر نرود مرد بايد به دقت

و شيوه و اي كه پيامبر صليقرآني و وفادار بماند كرده سلّم تأسيس اهللا عليه تا شك
كه. ترديد، ظن يا احساس بد را از طرف همسرانش تقليل بخشد اگر چنين شود

ابد كه قادر نيست بين يك يا چند تن از همسرانش به عدالت رفتار كند، مردي دري
و اگر چنين.ن همسر به كلي رو برنتابدآآورد تا از به عمل بايد كوششي قطعي 

. تالشي نيز ناممكن بود، مرد بايد با مهرآميزترين روش ممكن، بدان زن آزادي دهد
كه بر آن است يا خواهان مردي كه خواهان است بيش از يك زن داشته باشد،

تأمين اش بر اش همسري بيفزايد، بايد از خود نسبت به تواناييهمسران كنوني
و افزون برآنها نسبت به  و جنسي زنان مورد بحث نيازهاي احساسي، مالي، روحي

او سپس. ورده ساختن نيازهايي كه فرزندان ممكن است داشته باشند، سوال كندآبر
و تعيين كند كه آيا تقال براي افزودنك) طات(بايد ارتباط نوني خود را ارزيابي كند

چنانچه پاسخ. همسري ديگر يا خانواده ديگر ممكن است قابل تحمل باشد يا خير
آنسؤاالت بدين  از منفي بود، در و صورت بايد از عامل خودداري بهره جويد

و اهميت ندارد كه فرصت ازدواج دوباره صرف داده تا چه اندازه به دست نظر كند؛
و عقل است. آيديه نظر جذاب  و مهار با. اسالم دين انضباط، ضبط مسلمانان

و تحمل محدوديت روزه حجداري، صدقه دادن و شروط و، ها خود را تحت انضباط
و توسعه نظم در مي آورند؛ بنابراين محدوديت مدلل در اين نمونه نيز تنها براي رشد

 مثبت بودند، در اينسؤاالت هاي مرد به اين اما اگر پاسخ.آيدمنش وي به كار مي
و رفتاري چنان كه درتوان او باشد، مؤثر صورت بايد خالصانه از خداوند هدايت

.تقاضا كند



 چند همسري در اسالم 106

اگرچه بر مرد مسلمان كسب رضايت همسر اول براي ازدواج با همسر ديگر
و توان الزامي نيست، اما مرد حداقل بايد همسر اول را آماده سازد  تا او بتواند ذخيره

مرد بايد در صدد. اين حادثه واقعاً اتفاق بيفتد، جمع كند آنكه عاطفي خود را قبل از
و از  باشد تا به همسر اول خود قوت قلب دوباره بدهد كه از وي مراقبت خواهد كرد
و زناني كه با هم  و سنت پيرامون ارتباط مردان رهنمودهاي اسالمي كه در قرآن

و در رتبه ازدواج هستندزدواج نكردها اي كه مرد نبايد به شيوه. تبعيت كند1اند،
و دلبر مي و يار و مردان در غرب به دنبال دوست دختر روند، در پي همسر دوم

و اجازه. سومش برآيد او بايد با همسر اول يا همسران موجودش با احترام رفتار كند
مربوط به ازدواج قريب الوقوعش را قبل از ندهد همسر اول يا همسرانش خبرهاي 

. اينكه از خود مرد بشنوند، از همسايگان، دوستان يا خود همسر مورد نظر او بشنوند
و شاديش را از انتظار ازدواجي كه در پيش دارد، جلوي همسر يا مرد نبايد هيجان

و كند، بلكه الزم است ابراز نها ازدواج كرده است،آهمسراني كه قبالً با   با ادب
يا،و با درك احساسات آنهاكردهمتانت رفتار و احترامش را به همسر عشق

همانطور كه خداوند مرد را با تمايلي طبيعي به خواستن بيش. همسرانش نشان دهد
. از يك زن خلق كرده، همين خداوند حسادت را در وجود زن به وجود آورده است

و نگهدا طبيعي به طور زنان. رنده خانواده استاين حسادت ابزار حمايت كننده
و تالش مي و حمايت كننده هستند و(كنند تا محدوده خود نگهدارنده يعني شوهر

و نمي) فرزندان توانند نسبت به تصور اينكه زن ديگري به محدوده را حفظ كنند
و تجاوز كند تاب بياورند در. آنها تعدي و طبيعتاً حسود نبودند، آناگر زنان ذاتاً

. داشتصورت در اينكه مردي همسر ديگري را اتخاذ كند مشكلي وجود نمي
ميبه طور چنانچه اين عقيده آكلي مورد پذيرش زنان واقع تن صورشد، در

مي-1 و (توان با آنها ازدواج كرد يعني نامحرم هستند )مترجم.
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و مردان مي توانستند بدون اينكه خود را از بابت احساسات مشكلي وجود نداشت
س توانند چنين اما مردان نمي. ازندفرد ديگر به نگراني بيندازند، اميال خود را برآورده

و ترس از انتقام آنان، مرد را از  كنند چرا كه نگراني مرد از احساسات زنان ديگر
ميافراطي از. داردگري در اميال خود باز و همانگونه كه افراط كامل تنها مرد را

ميمسؤليتانجام و بازرسهايش در قبال يك شخص يا خانواده باز ي دارد، رسيدگي
و زيبايي كه كردن نيز الزم است تا ميل طبيعي مرد به مصاحبت با هر زن جذاب

و محدود شود مي ها حسادتي است كه يكي از بزرگترين رسيدگي. بيند، كنترل
.كندهمسر مرد تجربه مي

مرد بايد مالحظه همسر اولش را داشته باشد زيرا با ازدواج با او يكي از
در. ني خود را برآورده ساخته استترين نيازهاي انسا اساسي و اگرچه تمايل نهفته

پشت ازدواج با همسر ديگر مشابه با تمايالتي است كه به ازدواج با همسر اول
اين تفاوت در اين واقعيت. منجر شده است، اما يك تفاوت اساسي در اينجا هست

 آورده شود، است كه ازدواج اول از آن رو ضرورت داشت تا آن تمايالت انساني بر
البته هيچ چيزي. آيندنميبه حسابو وقتي اين نيازها برآورده شد، ديگر ضرورت

و عظيم است كه به مرد اين حقيقت را عوض نمي كند كه اين خداوند بلندمرتبه
و ضروري باشد يا نباشد-راي از چند همسرمندحق بهره  عطا كرده- چه الزم

و نظر. است اول بايد در انتخاب هر همسر يا همسران]همسر[اما صالحديد
اين مطلب خصوصاً در صورتي صادق است كه مرد. اضافي مورد استفاده واقع شود

و. بخواهد همسرانش همگي دوست باشند يا با هم زندگي كنند براي اينكه دوستي
رفاقت تسهيل گردد، شوهر بايد همسراني انتخاب كند كه تيپ شخصيتي سازگاري 

 ند، داشته باش
هاي مشابهي برخوردار باشند، يا شوهر بايد همسراني را انتخاب كند زمينهپيش

و اهداف يكساني داراي كه  اي در تا در نيتجه تعارضات عمدههستند غايات
.ها ايجاد نشودسوگيري
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ميميبه نظر ميزان به علت كنند چند همسري را بايد رسد برخي احساس
نقباالي ناكامي و و عيب اما اين. هاي آشكارش بويژه در غرب، ممنوع كردصها

و قصور ارتباطات تك نتيجه اي بسيار غيرعقالني است چرا كه ميزان ناكامي
و كسي به فكر اينكه تك همسري را منع كند  و بلكه بيشتر است، همسري نيز زياد

به. نيفتاده است هاي مختلف حياتو در بخشروشهاي متفاوت موجودات انساني
ميم و كردار بهترين ورد آزمايش قرار گيرند تا معلوم شود چه كسي نسبت به افعال

هاي ازدواج را چند همسري شكلي از ازدواج در اسالم است كه تمامي شريك. است
و امتحان قرار مي ميمورد آزمايش و آنها را وا دارد تا نسبت به احساسات دهد

و انتظار  از آنچه در ازدواج تك همسري الزمت گروهي بيشترااشتراكي، نيازها
هر. است تفكر داشته باشند و گنجايش و امتحان به لحاظ توان اين آزمايش

و صبور بودن در مواجهه با واقعيت  شخص براي خيرخواه بودن، هميار بودن
و نمونه مي. عدالتي استبيهاي آشكارِحسادت گيرد بيشتر از هر مردي كه تصميم

بيني مشكالتي كه ممكن است پيش آيد، خود شد، بايد با پيشيك همسر داشته با
امور قرار دهد چرا كه او هر عضو خانواده را در يك خانواده واحد تجميع رأس را در 

ميآزمايشموفقيت در اين. كندمي در، تواند به هر عضو خانواده بياموزد كه چگونه
و ملت موفق باش .دواحدهاي بزرگتر اجتماعي؛ يعني دولت
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و اسماء  فهرست اعالم

 ابن خزيمه
 ابن عباس

 عمر ابن
 ابن ماجه

 ابن مسعود
 ابو آمنه بالل فيليپس

 ابوبكر بن حارث
 ابو حنيفه

 ابو داوود احمد حسن
 ابو عبيده معمر

 ابو موسي
 ابو نعيم ابو هريره

 احمد
 الدارمي

 امام احمد بن حنبل
 امام مالك

 ام سلمه
 انس

 بخاري
 بيهقي

 پولس قديس
 ترمذي

 جانسون
 جميله جونز
نجيمز رابسو

 الحسين ابن مسعود
 حفصه البغوي

 حكيم تلمود
 خديجه

 ويا همومر
 سليمان

 سنت آگوستين
 سنت آنتوني

 سنت جان داماسن
 سنت كپيريان

 سنت گرگوري بزرگ
 سوده

 شيخ الباني
 شيخ محمد اشرف

 صفيه بنت حيي
 طلق بن علي

 عايشه
 عبدالحميد صديقي

 عبداهللا بن زمعه
و عاصعبداهللا ابن عمر

 عبيد السلماني
 عمر

 عمربن خطاب
 فيليپ

 قبيش ابن مخرق الهاللي
 كعبه ابن ثور

 الهور
 لوتر

 محمد رحيم الدين
ابن عبد المحسن محمد

 التويجري
 محمد ابن قدامه

 محمد محسن خان
 مسترز
 مسلم

 معاويه القشيري
 مك كين

 نسائي
 هند

 يعقوب


