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تعدد زوجات از منظر فریقین


نیره محمد علی ابراهیم ،سید محمد مهدی احمدی ،محمدحسین ایراندوست
(تاریخ دریافت3131/13/13 :؛ تاریخ پذیرش)3131/11/11 :

چکیده
مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسالم مورد شناسایی قرارگرفته است .این حکم براي حمایت از زنان
محروم از زوج ،پیش بینی شده است .اعمال محدودیت کمی در تعدد زوجات و دیگر شرایط ،از رویکردي واقع بینانه و مصللحت گرایانله
در جعل آن حکایت دارد .از همین رو ،از دیرباز فقهاي امامیه و اهل سنت با استناد به آیات ،روایات و اجماع به بررسی این امر پرداختله و
در کتب خود مشروعیت آن را تبیین ساختهاند اما در این بین این موضوع مخالفینی نیز دارد .همچنین فقها فلریقین بلراي حلدوع تعلدد
زوجات با استناد به آیات شرط عدل و تمکن مالی را از جمله شرایط موجهه میشناسند .لذا ما در این پژوهش ضمن تبیین ادله مشلروعیت
تعدد زوجات در فریقین و ادله مخالفان آن به بررسی شرط عدالت و تمکن مالی به عنوان اساسیترین شروط مشلروعیت تعلدد زوجلات،
خواهیم پرداخت.

کلیدواژگان
ادله مشروعیت ،اهل سنت ،امامیه ،تعدد زوجات ،فریقین.

 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالالمی ،دانشالدده علالو اناالانی ،واحالد علالو و
تحقیقات قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویانده مائول :استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهDr.mh.ahmadi@gmail.com :

 استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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بیان مسئله
ازدواج یدی از سنن زیبا و پاندیده در اسال است که رایج تالرین نالوآ آن در فرگنالا مالا ازدواج
دائم ،می باشد .در ازدواج دائم ،صیغه نداح بصورت دائم و گمیشگی خوانده می شود و شرایط وا
لزامات خاص خود را دارد .اما بعضاً دیده می شود که مردگا عالوه بر داشتن یك زن دائم ،مبادرت
به نداح زنان دیگر به صورت دائم یا موقت نیز می نمایند .که در ضمیمه محدودیت گالا و قیالود
که برا جواز این عمل مطرح شده ست اختالف نظر زیاد بین فقها اسال و حقوق دانان شرق
و غرب دیده می شود.
در حقوق اسالمی تعدد زوجات به چهار زن دائمی محدود شده و استیفاء عدد از موانال ندالاح
محاوب می شود .استیفاء در لغت به معنی کامل گرفتن است و استیفاء عدد در اصطالح فقهی ،آن
است که مرد چهار زن دائم داشته باشد که در این صورت نمی تواند زن پنجمالی را باله عقالد دائالم
خود در آورد .اما در رابطه با زن  ،داشتن یك شوگر مان ازدواج دوباره او خواگد بود .
برخی معتقدند که ظهور چندگمار گمزمان با ظهور اسال بوده است اما با توجاله باله اسالناد
تاریخی مشخص میشود که چندگمار در میان ملل متمدن رواج داشته و مورد قبالول بالوده و در
قوانین آیینها زرتشت ،یهود ،گندو و بودا نیز جایز شمرده شده است؛ در تورات نیز چندگماالر
جایز شمرده شده و این کار در میان یهودیان مرسو بوده ولی کلیاا آن را ممنالوآ اعالال کالرد .در
ایران پیش از اسال نیز در میان دربار گخامنشیان و ساسانیان شمار زنان یك مالرد ٬نامحالدود و بالر
اساس استطاعت و بوده است .در شبه جزیره عرباتان پیش از اسال نیز ازدواج با زنان به تعالداد
نامحدود شیوگا رایج بود؛ اما با ظهور اسال چندگمار که به صد نفر گم میرسید
و در جوام عرب و غیر عرب به صورت نامحدود رواج داشت محدود به چهار زن و مشروط
به رعایت عدالت میان گماران شد و برا آن چهارچوبی معنادار تعیالین گردیالد .در نتیجاله حدالم
تعدد زوجات از احدا تاسیای اسال نمی باشد.
1. http://isna.ir/fa/print/91053117954
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هدف تحقیق
این موضوآ با گدف بررسی ابعاد مختلف تعدد زوجات و تبیین شالرایط آن در فقاله اگالل سالنت و
امامیه به منظور توسعه دانش فقه و ارائه راگدارگا علمی و تعیالین حالدود ایالن شالرائط از طریال
مطالعات و بررسیها فقهی به انجا رسیده است.
ضرورت انجام تحقیق
از آنجایی که گمواره بحث تعدد زوجات در جامعه ما با انتقاد مواجه میشالود مالا بالر خالود ز
داناتیم به بررسی این موضوآ از منظر فریقین بپردازیم .چرا که معتقدیم علت ایالن انتقادگالا عالد
آشنایی عمو مرد با فلاالفه وجالود تعالدد زوجالات و شالرایطی است که اسال برا آن در نظر
گرفته است چرا که اگر بدانیم وجالود ایالن حدم مانند تما احدالا اسالال

ز و راگگشالا اسالت

دیگر وجود این حدم را غیر ضرور و تبعیض آمیز نمی دانیم و از طالرف دیگر اگر مردان شرایط
تعدد زوجات را به نحو احان رعایت کنند مشدالت بوجود آمده تقلیل مالی یابد.
روش تحقیق
باتوجه به گاتره موضوعی و اگداف این پژوگش ما به صورت توصیفی و تحلیلالی باله شالرح و
تبیین موضوآ میپردازیم .بدین نحو که ضمن بررسی و توصیف نظرات و اقوال فقها اگل سالنت
و امامیه ،این نظریات را مورد تحلیل و مداقه قرار میدگیم.
لذا ما در این پژوگش در پی یافتن پاسخی ماتدل و ماتند برا سوا ت ذیل گاتیم:
 .ادله مشروعیت تعدد زوجات از منظر فریقین چیات؟
 .2ادله مخالفان تعدد زوجات بر چه مبنایی استوار است؟
 .3شروط و احدا تعدد زوجات از منظر فریقین چیات؟
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ادله مشروعیت تعدد زوجات از منظر فریقین
امامیه
آیات

فقها عموماً در این رابطه به نص آیه سو سوره نااء (و إِ ْن ِخ ْفتُمْ َ متْ ِِتا ىف ا ىفیَْتَُىتَ نَ ِ
تحُو م ىف َطتح تح
ْ
ََ
َ
یَ موْ ِطن ىفینِ ِ
ِ
ِحء َطثْىن َو ثتملَث َو مربَ َع نَِإ ْن ِخ ْفُم ْْ َ َت ْع ِدیم ىف نَت َ ِح َدةً َ َْو َطح َطلَ َوت َ َْْیَنم مو ْْ ذَیک َ َْدىن َ َتعم یم ىف) به عنالوان
َ
یك دلیل محدم استناد می کنند .به اتفاق فقها خاصه و عامه ،امالر در ایالن آیاله بالرا اسالتحباب،
تأکید و تشوی زیاد موضوآ نداح است نه بر وجوب و حتمی بودن آن .البته عده ا نیالز امالر باله
معنا اباحه داناته اند که ازدواج با تعداد که در ادامه آیه آمده است از نظر اسال مبالاح داناالته
شده است( .راز  ،303 ، 331 ،طوسی) 01 ، 331 ،
در رابطه با شأن نزول این آیه چند شأن نزول بیان شده است :شأن نزولی کاله عمومالاً بالرا آن
بیان می شود ،آیه را درباره دختران یتیمی داناته که تحت قیمومت و سرپرستی مردانالی قالرار مالی
گرفتند که چون بزرگ می شدند ،از لحاظ داشتن مال و جمال مورد طم ایشان قرار می گرفتنالد و
با مهریه کم به ازدواج آنان در می آمدند .لذا این آیه خطاب به این گونه مردان و سرپرستان توصیه
نموده است که اگر می ترسند درباره این ایتا اجحافی صورت گیرد و از حیث ازدواج بالا آنالان بالا
مهر کم نتوانند عدالت را در مورد آنان اجرا نمایند ،بهتر است از ازدواج با آنها صرف نظر نمالوده و
با زنان دیگر که مورد عالقه آنها گاتند ،ازدواج کنند و آنها را تنها در صالورت اسالتطاعت مالالی و
قدرت بر اجرا دادگر  ،تا چهار نفر به ازدواج خویش درآورنالد و در صالورت فقالدان دو شالرط
مذکور ،تنها با یك نفر از آنان اکتفا نمایند .این شأن نزول در کتب حالدیيی از زبالان عالروه خالواگر
زاده عایشه بیان شده که آن را از خاله خویش نقل نموده است ( .طبرسی) 1-2 ، 333 ،
در شأن نزول دیگر ،آیه را خطاب به مردانی در صدر اسال می دانند که در حفال امالوال یتالیم
نهایت احتیاط را می کردند ولی در رابطه با ازدواج چنین حااسالیتی نداشالتند و بالدون توجاله باله
رعایت عدالت بین آنها به ازدواج با زنان متعدد می پرداختند .لذا این آیه خطالاب باله ایشالان نالازل
گردید که گمان گونه که در حف اموال ایتا نهایت کوشش و سختی را نموده و کمالال عالدالت را
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اجرا می نمایید ،اگر خواستید زنان متعدد داشته باشد ،به منظور مهمالل نگالذاردن حقالوق آنالان ،در
صورت قدرت بر اجرا عدالت و توان مالی بیشتر از چهار نفر را به ازدواج خود در نیاوریالد و در
غیر این صورت ،به یك نفر اکتفا نموده یا با کنیز زندگی نماییالد.زیالرا ایالن روب باله عالدالت و
دادگر نزدیك تر خواگد بود .این شأن نزول در کتب حدیيی از ابالن عبالاس ،ابالن جبیالر ،سالد ،
قتاده ،ربی و ضحاك نقل شده است ( .طوسی ،بیتا) 03 ،
ز به ذکر است که مهالم تالرین عالاملی کاله اسالاس چنالد گماالر را در اسالال در صالورت
استطاعات مالی تجویز نموده است ،توان برقرار نمودن ماالاوات و برابالر مالا بالین زنالان و عالد
تبعیض بین آنها می باشد  ،اگر چه برخی از آنان کم سال تر و بعضی دیگر مان تر و یا برخی زبیا
رو و بعضی دیگر از وجاگت کامل محرو باشند( .کاظمی ) 33- 12 ، 333 ،ندته قابالل توجاله
این است که با وجود جدیت و کوشش تامی که اناان در این موضوآ به کار می گیرد ،با زگم قلباً
نمی تواند مودت و دوستی بین زنان را که امر است قلبی ،یداان قرار دگد و عالقه ا را که باله
زن زیبا رو خود دارد ،به زن دیگر گم که زیبایی او را ندارد ،داشته باشد .به گمین علالت طبیعالی
است که خداوند در آیه  23از سوره نااء می فرماید :اجالرا چنالین عالدالتی از عهالده اشالخاص
خارج است ( .راز  ،گمان ،23 ،طباطبایی ،گمان ) 01 ،اگر چه در ابتدا ممدن است به نظر آید که
خود گمین آیه که در مقا بیان حالت قلبی مرد نابت به زنان متعدد خود می باشد ،ظهالور در ایالن
دارد که اصل با نظا چند گمار است؛ اما با توجه به د لت این آیه می توان گفت که آیه مزبور
اساساً در مقا بیان تعداد مطلوب گماران از دیدگاه شارآ نمی باشد و صرفاً می توان جالواز اصالل
نظا چند گمار را از آن استنباط نمود .اما در مقا کشف رضایت تا و مطلوبیت تعداد گماران
از دیدگاه شارآ ،می توان آیه  3سوره نااء را ميال آورد که ابتالدا شالارآ بالا توجاله بالا تبیالین قیالود
مشدلی از جمله ترس از عد توانایی در اجرا عدالت بین گماران ،بر نظالا یالك گماالر تأکیالد
داشته است اما بعد از آن درباره فرد که تا این حد به خود اطمینالان دارد کاله حتالی نمالی ترسالد
نتواند عدالت را رعایت کند ،مجاز داناته است که تا چهار گمار را به نداح خود در آورد.
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روایات

در رابطه با مشروعیت چهار زن در نداح دائم برا مردان و یك شوگر برا زنان ،روایات زیالاد
وجود دارد .از جمله:
روایت محمد بن سنان که از اما رضا (آ) در پاسخ به سوالش روایت نمود کاله :علالت حلیالت
چهار زن برا مرد و حرمت بیشتر از یك مرد برا زن این است که اگر مرد چهار زن بگیرد ،گالر
فرزند که به دنیا بیاید مناوب به اوست و در صورتی که اگر زنی دوشوگر یا بیشتر اختیالار کنالد
پدر فرزند او معلو نخواگد بود؛ زیرا شوگران گمه در نداح با او شریك گاتند و بدیهی است کاله
این جریان موجب فااد انااب و مواریث و معارف خواگد بود( .صالدوقی ،23 ، 310،مجلاالی،
بیتا) 03 ،
محمد بن فضل از سعد الجالب و سعد الجالب از اما صادق (آ) روایت کالرده اسالت کاله آن
حضرت فرمود :غیرت مخصوص مردان است و لذا خداوند بیشتر از یك مرد را بر زن حرا فرمود
ولی به مرد چهار زن را اجازه داده است و خداوند بزرگوارتر از ایالن اسالت کاله باله زن حمیالت و
غیرت دگد و در عین حال اجازه دگد که مردب با داشتن یك زن و سه زن دیگر نیز اختیالار کنالد.
(صدوقی ،گمان )3 3 ،درباره شرط عدالت در جواز چند گمار عالوه بر آیه بیان شده ،روایالاتی
نیز وجود دارد :از اما صادق (آ) روایت شده است که پیامبر (ص) اوقات خود را مابین زنان خود
تقایم می فرمود و مااوات را بین آنها برقرار می داشت سپس می فرمود :خدایا این است تقاالیم
من تا آنجا که قادر به حف آن بود و می تواناتم .پالس مالرا مواخالذه مدالن در انجالا کالار کاله
خودت قادر گاتی و من قادر نیاتم( .راز  ،گمان)23،
در کتاب شریف کافی چند حدیث در باب حس حاادت زنانه است که مطالعه آنهالا خالالی از
لطف نیات .به برخی از این احادیث توجه بفرمائید:
ِ ِ
ِ
ک ِطتْنت مَ عن َح َِت َد َو ىفیَََْْت َتةةم یِ ِلة َاتح ِ َو
َ ىفیَََْْت َتةةم إِع یِ ِلة َاتح ِ َو َعطتح ىفینِ َِتحءم نَِإعذَتح َذیِت َ
الف) َع ْتن َبتع َعْدتد ىف ع َ لَتح َ  :یَ ْتَ َ
ِ ِ
َحت عتل یِ ِلة َاتتح ِ َ َْربَع تحً َو إِ عن ىف عَ َ ْ ت َتةمَّلل َ ْن َتْدتَُلِ تََت مَ عن ِِبیَََْْ ت َتةِة َو مِِت عتل یِ ِلة َاتتح ِ َط َع ََتتح
یِت َلیِ َ
ک َح تعةََّلل ىف عم َعلَتتَ ىفین َِتتحء إِع َاْو َا ََتتح َو َ َ
ثَََلثً(.کلینی)101 ، 333 ،
ترجمه :غیرت ورز روا نیات مگر برا مردان و اما غیرت زنان در حقیقت حاادت است و
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چون غیرت تنها مخصوص مردان است به گمین دلیل خداوند بر زنان جز شوگرشان را حرا کرده
است ولی بر مردان چهار زن را حالل نموده است .و خداوند کریم تر از آن است که از سالویی باله
زن غیرت بدگد و از سو دیگر برا مرد سه زن دیگر را عالوه بر آن زن حالل کند!
در این حدیث می بینیم که اما (آ) یك استد ل عقلی ارائه می دگند مبنالی بالر اینداله خداونالد
غیرت را در وجود زنان قرار نداده است؛ و این ماأله گمان حاادت گات .چون اگر خدا غیالرت
را به زنان نیز مانند مردان داده بود؛ بر مردان  3زن دیگر را حالل نمالی کالرد(.ماننالد زن کاله مالردان
دیگر جز شوگر بر او حرا گاتند) .در صورتی که حالل کرده است .پس معلالو مالی شالود خالدا
غیرت را به زنان نداده است.
ِ
ب) عن َبِع عد ِد ىف عِ َ لَح َ  :إِ عن ىف ع ععز و ا عل ََل ََیع ِل ىفیَََْتةَة یِلنِِ ِحء و إِعذَتح َتََتحر ىفیْىْن ِوتة ِ
تحم
ىفم طتْنت مَ عن نَاَ عطتح ىفیْ مى ْْؤطنَ م
م م َ م
َْ
َْ
َ َ َ َ ْ َْ َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تت َْیَنمتتلم َو ََلْ ََْی َعت ْتل ی ْل َىت ْتةََة إِع َاْو َا ََتتح نَتِإ َذىف َ ََر َىفد ْ
َحت عتل یلعة مات ِتل َ َْربَعتحً َو َطتتح َطلَ َوت ْ
م َط َعتتلم
نَت َتَل إِعذتَتح َا َعت َتل ىف عم ىفیَََْْ ت َتةَة ی ِلة َاتتح حَُعتتلم َ َ
ت ِعْن َد ىف عِ َاىفََُِةً(.گمان)
َغَْتَةهم َ حَُ ْ
ترجمه :خدا بلند مرتبه غیرت را در وجود زنالان قالرار نالداد و تنهالا زنالان ناشایاالت غیالرت
میورزند ولی زنان مومنه[حقیقی] نه! گمانا خداوند غیرت را تنها در مردان قرار داد از اینالرو بالرا
مرد چهار زن را حالل فرمود ولی برا زن جز شوگرب را حالل ندرد پالس زنالی کاله عالالوه بالر
شوگرب مرد دیگر را اراده کند نزد خداوند زناکار است.
در این حدیث اما (آ) می فرماید زنان مومنه حقیقی به دلیل اینده تالیم محالض احدالا الهالی
گاتند و یدی از احدا الهی حالل بودن تا  3زن دائم بالرا یالك مالرد اسالت؛ لالذا از ایالن ماالأله
احااس ناراحتی و شدنجه نمی کنند و زنی که از این ماأله ناراحالت شالود یالا احاالاس شالدنجه
بدند؛ زنی است ناشایات که در برابر احدا الهی تالیم محض نیات.
ِ
ِ ِ
ِ ا ِِ
َح َِت َتن َعلََْت ََتتح ىفیثتعنَتتحءَ نَت َْتتح َ یَتتلم ََبمت َعْدت ِتد ىف عِ َ
ج) َعت ْتن َخحیتتد ىفیْ َْ ََلُِت ِتع لَتتح َ  :ذَ َ ت َتة َر مات َتل حَبِتتع َعْدتتد ىف ع َ ْىفطَةََتتلم نَا ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت نَت َْح َ ِه َع َ َىح َت مْ م .
ت نَت َْح َ حَبِع َعْدد ىف ع َ إُِع لَ ْد َ َغ ْةمت ََح نَتثَتدَتَُ ْ
َ َغ ْةَت ََح لَح َ َ لَح َ نَاَغ ْةَهح نَاَ َغ َحرَهح نَتثَتدَتَُ ْ
1. http://www.ghadeer.org/Book/1084/158656
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ترجمه :مرد نزد اما صادق علیه الاال از زن خود باالیار تعریالف و تمجیالد کالرد حضالرت
فرمود:تا به حال غیرت او را آزموده ا ؟ مرد گفت :نه! حضرت فرمود غیالرتش را بیازمالا! پالس آن
مرد چنین کرد و زنش گم ثابت قد ماند[ .و حاالادت نورزیالد ].خبالر را باله امالا داد و حضالرت
فرمود :زن تو حقیقتا گمانگونه است که تعریف کرد !
این حدیث نیز بایار جالب و قابل تأمل است .فرد از گمارب تعریف می کند یعنی گماالر
خوبی دارد .اما اما (آ) به او می فرماید او را در موض غیرت آزموده ا ؟! یعنی اینده اگالر زن زن
خوبی است و گمه ویژگی گا یك زن خوب را نیز داشته باشد؛ تا در این موضال نیالز سالربلند از
امتحان بیرون نیاید؛ نمی توان گفت زن خوبی است .بلده می توان نتیجه گرفت از این حدیث کاله
اگر گمار این مرد در این ماأله شدات می خورد؛ از نظر اما (آ) اصالً زن خوبی محاوب نمالی
شد و سایر ویژگی گا خوبش نیز به حااب نمی آمد.
پس باید دانات این حس ناراحت شدن گمار اول بشدت در روایات مذمت شده است.
فقهاي امامیه

بطور کلی حدم تعدد زوجات مقبول تمامی فقها شیعه و سنی است .گمانطور کاله در گفتارگالا
پیشین مطرح شد آیه  3سوره نااء اجازه چند گمار را به مردان می دگد.
بایار از فقها تعدد زوجات را جایز داناته و در کتب خود به مالوارد زیالر اشالاره کالرده انالد.
تعداد زنانی که مرد می تواند به عقد دائم خود در آورد محدود است (ابن حز  ،بی تالا)33 -333 ،
و این محدودیت از آیه قرآن فهمیده می شود ،به این نحو که:
او  :امر (فاندحوا)در اینجا مقتضی اباحه است و مقتضا اباحه عدد خاص ،تحریم مالازاد آن
است پس مفهو اباحه ارب دو چیز است . :فرد باید تا چهالار گماالر داشالته باشالد.2 ،تالا
چهار گمار اجازه داده شده نه بیشتر .مورد اول که صحیح نیات چرا که دو گمار و بطور
کلی کمتر از چهار گمار گم اجازه داده شده پس مورد دو صحیح خواگد بود ( .مجلای،
)233 ، 3 2
َلث و رِبَ" برا تخییر است نه برا جمال  ،برخالی مفاالرین گفتاله انالد:
ثانیا :واو در "طثْىن و ثم َ
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نصب این الفاظ بنابر بدلیت از مفعول یا حال از فاعل طاب می باشالد و معنالا حالیاله د ر
این الفاظ مانند سخن کای است که می گوید" :آمد سواره و پیاده و پا برگنه و با کفالش"
که با این سخن اراده کرده،آمدن در گر حالالی از ایالن احالوال را ،ناله اینداله آمالده باشالد در
حالیده گمه این احوال د ر او جم باشد.حال در این آیه نیز چنین است یعنی مالراد جالواز
نداح در گر حالی از احوال سه گانه است نه گمه با گم وگرنه جواز نداح با نه زن ز می
آمد( .نجفی ،گمان)
تبصره  :محدودیت در تعداد زنان در عقد نداح دائم است یا ندالاح منقطال را نیالز شالامل
میشود؟
ابن ادریس در اینده محدودیت تنها برا عقد دائم اسالت ادعالا اجمالاآ کالرده.بنالابر اصالل و
صحیحه زراره گروگی نیز معتقدند این محدودیت شامل نداح منقط گم می شود.ادله ایالن گالروه
عبارت است از:
او  :احتجاج به عمو آیه  3سوره نااء.
ثانیا :صحیحه احمد ابن ابی نصر 2اما د ر رد نظر گروه دو باید گفت در صورتی می تالوان باله
این اخبار استناد کرد و با استعانت از آنها به عمو آیه تماك کرد کاله ضالعیف نباشالند در
حالی که اخبار که این گروه به آن استناد می کنند
ضعیف ،مقط الاند و یا مجهول الاند گاتند .پس بالا وجالود ایالن اخبالار نمالی تالوان بالا آیاله
مخالفت کرد و اجماآ علماء اسالمی را رد کرد(.شهید ثانی )201 ، 3 0 ،احوط آن است کاله بالین
این دو نظر جم کنیم و بگوییم اگر محدودیت را اعم از دائم و منقط بدانیم این امالر باله احتیالاط
نزدیدتر است ( .ابن قدامه ،بی تا )233-233 ،اما واجب نیات.
 .ارىفره لتتح  :للتتت :طتتح ِتل طتتن ىفهُعتتل ىفهتتع طتتن ىفربتتع نْتتح  :و طتتن ىفیِتتدعع و عتتن ارىفره عتتن ىفی تتحد (َ) لتتح  :ذ تتةم ىفهُعتتل ىفهتتع ىفربتتع لتتح :
زوج طنَن ىفیفح نحهنن طُِحاةىفم.
 .2وب ت َ ل ىف تتد بتتن ىفبتتع ُ تتة ىفبتتع ىفیِتتن ىفیةقتتح علَتتل ىفیِتَلَّلل لتتح  :ستتحیُل عتتد ىفیةاتتل وت ن عنتتده ىفهتةىفه ىفِتتل یتتل ىفن بُتتزوج ِبخَُتتح طُعتتل لتتح " " :
للتتت :حوتتع ارىفره عتتن ىفبتتع اعفتتة علَتتل ىفیِتَلَّلل ىفذتتح هتتع طثتل ىف طتتحء ُتتزوج طتتح تتحء لتتح  ،" " :هتتن طتتن ىف ربتتع" و لتتد رو ( )4عىتتحر عتتن ىفبتتع
عددهللا علَل ىفیَِلَّلل نع ىفهُعل لح " :هع ىفحد ىف ربع"
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در آیه  3سوره نااء"نتحُح ىف "امر است .امر د لت بر وجوب می کند پس آیا باید گفت ندالاح
واجب است؟ آنچه باید در اینجا تذکر داد این است که امر ،د لت بر وجوب می کند امالا در اقالل
مراتب د لت بر استحباب و یا اباحه می کند .ما امر را حمل بر استحباب میکنیم 2چرا کاله قرائنالی
وجود دارد که نشان میدگد نداح واجب نیات.

 .خداوند در آیه  21نااء می فرماید ":ذیت ه ْتن َخيتا ىفیْعنَتت طتْن محْ و َ ْن َ تِ موىف َختَُ یَ محتْ و ىف ع َغ مفت ر
رحَْ ".صبر برا شما از ازدواج بهتر است .مضمون آیه در مالورد اسالت کاله فردمااللمان
توانایی ازدواج با زن حر را ندارد و به و توصیه می شود که اگالر از نظالر غریالزه جناالی
تحت فشار است با کنیز وصلت کند اما اگر می تواند صبر کردن و خالوددار از ازدواج بالا
کنیزا ن برا او بهتر است تا اینده از نظر مالی توانمند شالود و بتوانالد بالا زن حالر پاکالدامن
ازدواج کند .پس اگر نداح واجب بود فرد مالمان در این شرایط دعوت به صبر نمی شد.

 .2تنها در زمانی که فرد خوف آن را دارد که بواسطه عد نداح مرتدالب زنالا شالود ،مالی تالوان
گفت نداح بر و واجب است پس نداح به خالود خالود و در شالرایط عالاد بالر افالراد
واجب نمی باشد.
 .3در ضمن در آیه  3سوره نااء نمی توان "فَانْدحوا" را حمل بر وجوب کرد چرا که د ر ایالن
صورت باید گفت نداح با بیش از یك زن واجب است در حالی که اینگونه نیات( .حلالی،
)233 ، 3 3
تبصره  :برخی از فقها معتقدند استحباب " فَانْدحوا "با گرفتن یك زن محقال نمالی شالود
بلده تعدد ماتحب است و استحباب اختصاص به نداح دائم ندارد بلده اعالم اسالت از
نداح دائم و منقط (.مدرسی طباطبایی )331 ، 332 ،سوالی از آیت اهلل سیاالتانی شالده
 .ر ك :ابن قدامه  ،گمان  -333-333 :رك  :قطب الراوند  ،گمان00 ،
 .2چرا که در بایار از روایات و سیره عملی پیامبر (ص) و ائمه ( علیهم الاال ) بر امالر ازدواج تاکیالد شالده و ایالن کالار
حان داناته شده.
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که طرح آن در اینجا بواسطه مربوط بودن به بحالث خالالی از لطالف نیاالت .ایشالان در
جواب این سوال که آیا تعدد زوجات ماتحب است؟و اگر زن اول سیده باشد گالرفتن
زن دو مدروه است یا خیر؟ می فرمایند:
تعدد زوجات ماتحب است بخاطر روایت ،و زن دو گرفتن در حالی که زن اول سیده اسالت
مدروه نمی باشد( .سیاتانی ،بیتا)
اما قبال گفتی م که تك گمار بواسطه کمی عیال و این که رعایت عدالت د ر آن مطرح نیات
ماتحب است( .طوسی )33 ، 303 ،و از طرفی گم روایاتی را بیان کردیم کاله در آنهالا مااللمانان
تشوی به تك گمار می شدند و در واق با توجه به آیه تنها افراد که توانایی رعایالت عالدالت
بین گماران خود را دارند می توانند دست به چند گمار بزنند به گمین خاطر به نظر می رسالد
این استحباب به مطل نداح بر می گردد،نه به تعدد زوجات.
اهل سنت
آیات

در رابطه با معنا اعداد (مينی و ثالث و رباآ) در آیه  3سورآ نااء ،برخی معتقدند که ایالن اعالداد
به صیغه اصل ذکر نشده و به صیغه معدوله آمده است {منظور از معدولاله یالا باله اعتبالار عالدول از
تدرار است که عبارت از اثنین و ثليا ثليا و اربعا اربعا باشد و یا غالر منصالرف بالودن آن اسالت از
جهت دو سبب آن ،که عبارت از عدل و وصف باشد(.حلبی )333-333 ، 311 ،بنالابراین ،معنالا
آیه این خواگد بود که در صورت ازدواج با زنان متعدد ،تعداد آنان باید دو تا دو تا یا سه تا سه تالا
و یا چهار تا چهار تا باشد( .طوسی ،گمان ، 01 ،طبرسی ) 1-2 ، 333 ،حتی ابوالفتوح راز بالر
این قول ادعا اجماآ نموده و در رابطه با زوجات پیامبر بیان نموده است که ایالن از اختصاصالات
ایشان می باشد( .راز  )303 ، 331 ،صاحب کشاف در این باره می گویالد  :چنانچاله باله عالده ا
بگویید این مال رابین خود تقایم نمایید ،اگر مفرد و بدون تدالرار بگوییالد دودگالم و ساله دگالم و
چهاردگم تقایم کنید ،از این جمله جم بین آنها فهمیده می شود .زیرا (واو) برا جمال اسالت و
تقایم جداگانه از آن فهمیده نمی شود( .زمخشر )333-333 ، 303 ،
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روایات

گشا بن سالم از اما صادق(آ) درباره مراد از «یتن ِتاَع ىف» در آیه  23سالوره ناالاء روایالت کالرده
است که اما فرمود :منظور برابر و مااوات در دوستی و مودت بین زنان اسالت( .عیاشالی، 3 ،
)301
علی بن ابراگیم روایت نموده است کاله امالا صالادق (آ) در مالورد تفالاوت «نتحن خفتُْ ىف عتدی ىف
ن ىفحده» با «وین َِاع ىف ىفن عدی ىف بع ىفینِحء» فرمود :منظالور از آیاله اول ماالاوات و برابالر در نفقاله و
خرج دادن است و مقصود از آیه دو برابر در دوستی و مودت و محبالت اسالت( .متقالی ،بالیتالا،
)323-330
طبر در تفایر خود در ذیل آیه «ین ِتُاَع ىف» حدیيی را نقل نموده است که مراد از آیاله ،عالد
استطاعت در حب و جماآ گر دو می باشد( .طبرسی ،گمان)3 2،
احادیث زیاد نیز درباره سیره پیامبر در رعایت مااوات و برابر ایشان در بالین گمارانشالان
وجود دارد .از جمله روایتی که ابوالفتح راز از اما باقر(آ) اورده است که فرمود گر وقت رسول
خدا (ص) بیمار می شد ،دستور می داد او را درحجره زنان می گردانیدنالد تالا گماله آنهالا دلخالوب
گردند( .راز  ،گمان)23 ،
فقهاي اهل سنت

در اینجا به بررسی اقوال فقها اگل سنت می پردازیم البته بیان ایالن ندتاله نیالز ضالرور باله نظالر
میرسد که تفاوت چندانی در مورد جایگاه تعدد زوجات بین شیعه و اگل سنت وجود نالدارد و در
بین مذاگب چهارگانه اگل سنت نیز اقوال مختلفی به چشم نمی خورد از این رو ما به ذکر آنچه در
کتب اگل سنت در مورد جایگاه تعدد زوجات بیان شده بانده می کنیم:
تعدد زوجات مجاز است و نداح با بیش از چهار زن حر صحیح نمی باشد ( شالافعی ،بالیتالا،
 ، 33ابوبگر الداشانی ،گمان )231 ،و این عد صالحت را از قالرآن و سالخنان پیالامبر اسالال (ص)
 .شافعیه و مالدیه و حنابله و حنیفه در این مورد با گم اتفاق نظر دارند.
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میتوان فهمید ،مانند آنجا که حضرت به غیالن می فرمایدَ" :طِت َربعتح ونتحر ستح ةهن" چرا که وقتی
غیالن اسال آورد ،ده گمار داشت و پیامبر (ص)به او فرمود:
چهار تا از گماران تو را نگه دار و باقی را طالق بده .برخی از فقها نیز بر این باورند کاله ایالن
محدودیت بخاطر آن است که مرد بتواند حقوق گماران خودرا به نحو احان ادا کند و از آنجا که
پیامبر(ص) می توانات عدالت را در بیش از چهار گمار رعایت کند محدودیت چهالار گماالر از
اوبرداشته شد( .گمان)231 ،
جمی اگل علم بر حرمت مازاد ارب تاکید کرده اند و خالفی د ر این امر دیده نشده مگر آنچاله
از قاسم ابن ابراگیم حدایت کرده اند که و نداح با نه زن را جایز می دانات چرا که خدا در آیه
تَلث ورِبَ" و حرف "واو" را بالرا جمال
ىىن ىفینِِحء طثْتىن و ثم َ
 3سوره نداح می فرماید "طح ح یَ مح َ
در نظر گرفته و در این مو رد به نه زن پیامبر(ص) نیز اشاره کرده .در مورد نظر او گفته انالد" :واو"
در اینجا برا تخییر آمده نه جم و نداح پیامبر با نه زن از ویژگی گا خاص پیامبر(ص) است.و
این حدم در مورد سایر مامانان صحیح نیات ( .ابن قدامه ،گمان  ،333النوو  ،گمان ) 33
ادله مخالفان تعدد زوجات
برخی با توجه با آثار سوء و زیان بار نظا چند گماالر  ،و بالدون توجاله باله ضالرورت گالا کاله
موجب وض چنین قانونی از سو شارآ مقدس شده است ،تنها با تدیه بر دانش و تجربه محالدود
بشر  ،از پایه و اساس ،آن را نفی و طرد نموده و برا نفی کلی آن به ادله چند استناد جاتهاند:
الف) آثار سوء اجتمالاعی و خالانوادگی چنالد گماالر  :اقالدا مالردان در ازداوج گالا متعالدد،
عواطف زن گا را جریحه دار می کند و امیدشان را ناامید می سازد و آتش محبت شان را خالاموب
نموده ،به حس انتقا تبدیل می کند و در نتیجه کار خانه را ،باله اگمالال مالی گذراننالد و در تربیالت
او د کوتاگی و سنگینی می کنند و گمانند کار که مردگا با آنها کرده اند نموده ،دسالت باله زنالا و
خیانت درمال و ناموس دراز می کنند و در نتیجه گر چه زودتر سقوط می کند .در پاسخ باید گفت
اگر چه در اسال اصل با نظا تك گمار است و گمین امر نشان از گم نوایی و گمراگالی قالانون
الهی با طبیعت سالم اجتماآ دارد ،اما اگر ضرورت گا اجتماعی گمانند جنا و حالوادث طبیعالی
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فرصت ازدواج را از بایار از زنان بی سرپرست بگیرد ،جلوگیر از گمان آثار سوء اجتماعی که
دغدغه مخالفان نظا چند گمار است ،ایجاب خواگد کرد که چند زن تحت حمایت یالك مالرد
قرار بگیرند که البته تعداد آنها نیز در اسال با رعایت شروط ذکر شده تعیین شده است .در گمالین
شرایط نیز توجه اسال به موقعیت روانی و احااسات زنان د راین ماالأله باعالث شالده اسالت کاله
مشروعیت ازداوج بعد مردان را عالوه بالر اسالتطاعت مالالی و تالوان اجالرا عالدالت،متوقف بالر
رضایت و رغبت گمار اول بداند.گمچنان که آیه اهلل صالانعی ( در گفتگالو بالا رادیالو « دویچالنالد
فونك» آلمان) ازدواج مجدد مرد را بدون رضایت گمار اول حرا و خالف عدالت داناته است.
عالوه بر این زنان نیز به خاطر شرایط خاص اجتماعی (جنا و سایر بحران گا اجتمالاعی و
حوادث طبیعی) راضی به این ازدواج شده اند و در این شرایط مشروعیت آن کامالً منطقی به نظالر
می رسد؛ زیرا او ً -شرایط از سو جامعه اقتضا آن را دارد -گمان گوناله کاله در حالالت عالاد
اقتضا تك گمار را دارد؛ ثانیاً – از طرف مرد نیز قدرت بر اجرا عدالت و تمدن مالالی قابالل
تحق است؛ ثالياً شرایط از سو گمار اول که رضا و رغبت اقدا مرد است ،نیالز وجالود دارد .در
واق  ،اسال بنا زندگی اجتماآ اناانی را بر اساس زنالدگی عقلالی و فدالر نهالاده و بنالابراین در
مواق بحرانی صالحیت عقلی را در نظر می گیرد نه آنچه را احااسات بخواگد و عواطف جالذب
سازد .البته در این روب ،عواطف و احااسات پاك نیز کشته نشده و حدم موگبالت گالا الهالی و
غرایز طبیعی ابطال نمی شود .چرا که اگر فرصالت ازدواج بالرا طیفالی از جمعیالت فالراگم نباشالد
امنیت اخالقی سایر خانواده گا در اجتماآ به خطر می افتد.
جنا گا و کشتارگا و سایر حوادثی که افراد را از بین می برد ،در مردگا به مراتب بیشتر از زن
گاست و اشاره شد که این عامل قو ترین علت شیوآ تعدد زوجات در میان قبایل گذشالته بالوده
است .در این شرایط زنان بیوه و دختران ،چاره ا جز پذیرب قانون تعدد زوجالات ،یالا زنالا و یالا
سرکوب کردن نیرو طبیعت شان ندارند .بنابراین با نفی کلی این قانون به نالوعی جامعاله گمالواره
آسیب پذیر خواگد بود( .مطهر  ،گمان)300،
ب) تعدد زوجات خالف عمل مشهور طبیعت است :آمار ملت گا و نال گا نشان می دگد کاله
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تعداد مردان و زنان تقریباً مااو گاتند بنابراین آنچه که طبیعت مهیا کرده این است کاله یالك زن
برا یك مرد باشد ،و مخالفت با آن مخالفت با غرض طبیعت است( .ژان کلود) 2 ، 331 ،
در پاسخ می توان اشاره کرد که استناد به نابت مردان و زنان نمی توانالد دلیالل مناسالبی بالرا
نفی کلی مشروعیت نظا چند گمار در اسال باشد؛ چرا که در اسال نیالز اصالل در خالانواده بالا
نظا تك گمار است .چرا که عموماً جوام شرایط خاصی را که مقتضی چنالد گماالر باشالد،
کمتر تجربه میکنند .عالوه بر این توجه به عواملی که منجر به شدل گیر یك ازدواج مالی شالود،
باعث خواگد شد که کمتر به تااو عدد مردان و زنان استد ل شود:
او ً :در مرحله اول نیاز به رشد فدر  ،جامی و مهیا شدن برا ازداوج است که زنالان پالیش
از مردان رشد و آمادگی پیدا می کنند .زن گا خصوصاً در مناط گرمایر وقتی سن شالان
به  3رسید ،برا نداح شایاتگی پیدا می کنند ،ولی مردان نوعاً پالیش از  3سالال – گمالان
طور که اسال اعتبار کرده است –آماده نداح نمی شوند.
ثانیاً :آمار نشان می دگد که عمر زنان بیشتر از مردان است و زمه این معنی این اسالت کاله در
سال مرگ و وفات مردان ،تعالداد از زنالان مهیالا ازدواج باشالند و مردانالی در برابرشالان
نباشد(.ژان کلود ،گمان)1 ،
ثالياً :خاصیت نال و تولید در مردان بیشتر از زنان است .زنان نوعاً در سالن  10سالالگی یائااله
شده و از قدرت حمل می افتند ،ولی در مردان تا سال گا پالس از آن ،و چاله باالا تالا آخالر
عمرطبیعی شان ( حدود  00سال) این قدرت باقی است .بنالابراین ایالن دوران صالالحیت
مرد برا تولید که تقریباً  10سال است دوبرابالر دوران صالالحیت زن کاله تقریبالاً  30سالال
است خواگد بود .زمانی که این مطلب را با توجه به عمر بیشتر زنالان ناالبت باله مالردان در
نظر بگیریم ،این نتیجه به دست می آید که طبیعت و خلقت به مردان ح تجاوز از یك زن
را داده است .بنابراین ،اصل نظا چند گمار بالر خالالف قالانون علالل و اسالباب طبیعالی
نخواگد بود ( .گمان)3 ،
صرف نظر از آنچه گفته شد ،استد ل به تااو بالین زن و مالرد بالرا نفالی کلالی نظالا چنالد
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گمار  ،در جایی درست است که فرض کنیم گر مرد در اجتماآ بیش از یك زن ( یعنی چهار
زن) بگیرد ولی طبیعت ،تما مردان را مهیا این کار ننموده و طبعاً گم جز برا پاره ا از مالردان
میاور نیات .عالوه بر این  ،اسال مشروعیت اقدا مردان را تنها منوط به نیاز طبیعی آنان نداناته
است .بلده دو شرط خارجی دیگر که شامل تمدن مالی و قدرت بر ادا حقوق گماران به طالور
مااو است  ،را نیز ز داناته و حتی ترس از ناتوانی در اجرا این دو شرط را برا من آنالان
کافی داناته است(.گمان)
ج) قانون تعدد زوجات ترغیب مالردان باله گالوس رانالی اسالت :مخالفالان معتقدنالد کاله جالواز
چندگمار به نوعی ،شهوت رانی را در جامعه تقویت مینماید( .مطهر  ،گمالان )33 ،باله اعتقالاد
نگارنده در پاسخ باید گفت یدالی از عنایالات اسالال ایالن اسالت کاله در ناحیاله امالور کاله بالرا
خواگش گا حتمی نفس ز است ،محرومیتی ایجاد نشود .چرا که در غیالر ایالن صالورت ،افالراد
بدون توجه به چهارچوبگا مقرر اقدا خواگنالد نمالود .توجاله باله ضالرورتگالایی کاله موجالب
مشروعیت اساس چندگمار در اسال شده است موجب خواگد شد که جایگاه حقیقی اسالتعمال
آن برا افراد روشن گردد و در این مایر ،مداخالت قضایی در اجرا صحیح احدا الهالی باالیار
مهم خواگد بود.
نگارنده معتقد است ،قانون چند گمار مربوط به شرایطی است که فرد از نظر طبیعالی باله آن
نیازمند باشد و عالوه برآن ،قدرت تمدن مالی و اجرا عدالت را نیز داشته باشالد .ایالن مالوارد در
رابطه با گمه مردان صادق نیات؛ مضافاً اینده با در نظر گرفتن شرط رغبت و رضایت گماالر اول
در مشروعیت اقدا مرد باید گفت که وجود این قیود عرصه را برا اقدا تنا خواگد کرد و تنهالا
در موارد ز اجرا خواگد شد که گمان اقتضا طبیعی شرایط خاص فرد و اجتماعی اسالت کاله
موجب محرومیت طیفی از جمیعت زنان و نیاز آنان به تشدیل خانواده می باشد.
د) این قانون ،یك معادله ستمدارانه است ( 3زن معادل یك مرد) :مخالفان معتقدند که با قالانون
تعدد زوجات شأن زنان پایین آمده است و این دیدگاه را حتی در رابطه با قوانین دیگر از جملاله
ارث ،شهادت و غیره که دو زن را معادل یك مرد قرار داده است ،نیز بیان نموده اند .در حالالی کاله
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در گیچ نظا دینی و غیر دینی ،در گذشته و حال شأن و حقوق زنان به اندازه آنچه در اسال وجود
دارد ،رعایت نشده است.
ز است میان احدا صالح و مصلح اسالمی و مرد فاسالد و مفاالد جامعاله اسالالمی تفالاوت
گذاشت .اسال مجموعه ا از معارف اصیل و قوانین عملی است که با یددیگر ارتبالاط تنگالاتنگی
دارند و زمانی که برخی احدا آن به طور صحیح اجرا نشود ،زمینه برا انحراف در سایر احدا و
جامعه ،مهیا خواگد شد .بنابراین گمواره برا رگانیدن مرد از ستمی که بر آنها روا می شالود ،ز
نیات که قانون الهی تغییر نماید؛ بلده گاگی فهم نادرست از شیوه اجرا یك قانون الهی است که
تبعات زیان بار را به گمراه می آورد و این دقیقاً گمان اتفاقی است که در قانون چنالد گماالر ،
رخ داده است(.طباطبایی)32 ، 331 ،
برخي شرایط و احکام تعدد زوجات
شرط عدالت
شرط عدالت از دیدگاه فقهاي امامیه

اغلب فقها جواز تعدد زوجات را مشروط به رعایت عدالت می دانند .البته مشالهور در فقاله امامیاله
ارشاد بودن این شرط است و اصل حلیت تعدد زوجات حدم مطل می باشد و در صورت عد
رعایت عدالت یا تضیی حقوق گماران حدم تدلیفی و حدم وضعی خاص آن مترتب مالی گالردد
که به اصل صحت نداح لطمه ا وارد نمی آورد و در حقیقت رعایت تاالویه و عالدالت در مالورد
حقوق گماران بر عهده شوگر است و از آثار و احدا عارض بعد از عقد می باشد.
بنابراین گرگاه مرد دو گمار داشته باشد بایالد عالدالت را بالین آن دو رعایالت نمایالد ،بالدین
صورت که یك شب را نزد گر یك از آنالان طالی کنالد و پالس از آن مالی توانالد نالزد گالر کالدا از
گمارانش که مایل بود بیش از یك شب بماند ،اما به گر حال نباید بیش از سه شب را نزد یدی از
آن دو سپر کند (پس گر گاه مرد گمار دو اختیار نماید ،می توانالد ساله شالب متالوالی را نالزد
گمار دومش سپر نماید البته پس از این سه شب باید به رعایت عدالت بین آن دورو آورد باله
طور که به مقدار مااو نزد گر یك از آنان اقامت گزیند) ..البته اگر گمار دیگرب به ایالن کالار
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راضی باشد زوج می تواند چنین نماید ( .شیخ مفبد )1 3 ، 3 0 ،خداوند متعال ازدواج بالا چهالار
زن حر و جم بین آنها را برا مردان حر جایز داناته است پس او باید بالر حاالب گمالین جالواز
شب گا را قامت نماید ،یعنی اگر دو گمار داشت می تواند یك شب را نزد یدی از گمارانش و
سه شب را نزد گمار دیگرب سپر کند.
تبصره  :تقایم شبگا بین گماران به محض چندگمار واجب نمیشود بلده گرگالاه زوج
یدی از چهار شب را نزد یدی از گمارانش سپر نمود ،باید یدالی از گمالان چهالار شالب را نالزد
گمار دیگرب بگذراند .احتیاط بر این است که بگوییم باله محالض چندگماالر تقاالیم واجالب
میشود البته گروگی معتقدند :احتیاط بر این است که حتی اگر مرد یك گمار داشت قاالمت را
رعایت کند( .شیخ صدوق ،بیتا)3 3 ،
تبصره  :2اگر گریك از گماران قامت خود را بر زوج ببخشد او میتواند گرطور که خواست
آن شب را سپر کند اما اگر زوجه قامت خود را باله یدالی دیگالر از گماالران ببخشالد ،زوج در
صورت رضایت موظف است آن شب را نزد گمان گمار که قامت به او بخشیده شالده سالپر
کند (گمان)
تبصره  :3در این زمینه چند سوال از برخی فقها پرسیده شده که به ذکر آنها مالیپالردازیم :آیالت
اهلل خویی در پاسخ به این پرسشها که :در چند گمار  ،زوج چه میزان از شب را باید نزد گر یك
از گمارانش سپر کند؟ از غروب آفتاب تا طلوآ فجر؟ یا از نصف شب تا طلوآ فجر؟ یالا حتالی
کمتر از این مقدار؟ و سوال دیگر اینده آیا زوج عالوه بر شب ،باید روز متعل به آن شالب را نیالز
نزد گمارب بگذراند؟ ..میفرمایند :میزان اقامت نزد زوجه به اندازه شب یا حالداقل نصالف شالب
میباشد .در اقامت گنگالا روز نالزد زوجاله الزامالی وجالود نالدارد .گمچنالین گنگالا اقامالت شالبانه
گمباتر با زوجه بر زوج واجب نیات(.خویی )32 ، 3 0 ،آیت اهلل تبریز نیالز مالالك میالزان
اقامت شبانه در تعدد زوجات را اینگونه بیان میکند :مالك در میزان اقامت شبانه نزد زوجه عالرف
است ،ميال گرگاه نصفی از شب را نزد یدی از گمارانش و نصف دیگر آنرا نالزد گماالر دیگالرب
سپر کند کفایت نمیکند( .جمعی از پژوگشگران حوزه علمیه قم)23 ، 313 ،
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سوال دیگر که از این بزرگواران سوال شده این است که :مرد که چند گمار دارد شالب را
چگونه باید نزد آنها طی کند؟ آیا خوابیدن با و در یك اتاق یا یك باتر کفایالت مالی کنالد ؟ آیالا
باید گنگا خواب چهره خود را به سمت و قرا ر دگد؟ آیا این موارد در تك گمار گالم بایالد
رعایت شود؟
آیت اهلل خوئی و آیت اهلل تبریز به ترتیب اینگونه پاسخ می دگند که  :جواب گمان است کاله
در با ذکر کردیم (میزان اقامت نزد زوجه به اندازه شب یا حداقل نصف شب می باشد .در اقامت
گنگا روز نزد زوجه الزامی وجود ندارد .گمچنین گنگا اقامت شبانه گمباتر با زوجاله بالر زوج
واجب نیات) ، .فقط در چند گمار یك شب از گر چهار شب به گر یك از گماران اختصاص
دارد ؛ آ ن گم در صورتی که یك شب را نزد یدی از آنها گذرانده باشد .آیت اهلل تبریالز  :گنگالا
اقامت شبانه نیاز به در یك باتر خوابیدن نیات بلده صدق عنوان اقامت شالبانه نالزد و کالافی
است(..............گمان)232 ،
برا نشان دادن لزو رعایت عدالت می توان به این ندته اشاره کرد که :آنچه از آیه "نتحُح ىف طتح
تح  "...فهمیده میشود این است که احتراز از محرمات به مجالرد خالوف وقالوآ در آنهالا واجالب
است چرا که آیه میفرماید ":و ىفن خفُْ ىف عتدی ىف "...در واق این آیه د لت تا بر وجوب اجتناب از
محرمات (دور از عد رعایت حقوق زنان) و گمچنین مالحظه رعایت عدالت بین زنان ،که ز
است انجا شود .بر اساس این آیه "اگر ترسیدید که عدالت را رعایت ندنید ،پس یك زن بگیریالد
یا به کنیز که دارید اکتفاء کنید که این نزدیدتر به عدالت و ترك ستمدار است".

2

البته عدالت در میل قلبی ز نیات 3چرا که این امر از قدرت اناان خارج است وخداونالد از
ث ورِبَ نَتِإ ْن ِخ ْفتُمْ َ ع تَع ِتدیم ىفْ نَت ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ىفح َتدةً َ َْو َطتح
 .سوره نااء آیه 3؛ َوإِ ْن خ ْفُم ْْ َ ع تمِْام ىفْ ِِف ىفیََْتَُ َحطَ نَحُح م ىفْ َطح َح َ یَ محْ ط َتن ىفین َِتحء َطثْت َتىن َوثتمَلَ َ َ م َ َ
ْ
ْ
َ
ت َْْیَحُم مح ْْ َذیِ َ َ َْد َىن َ ع َت مع یم ىفْ.
َطلَ َح ْ
 .2سوره نااء آیه 3
 .3خداوند متعال در آیه  23سوره نااء می فرماید :و گرگز نمی توانید در میان زنان ،عدالت کنید ،گر چند کوشش نمائیالد
ولی به کلی تمایل خود را متوجه یك طرف ناازید که دیگر را به صورت بال تدلیف درآورید.
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اناان به اندازه وسعش طلب می کند  .آیه  23سوره نااء نیز اجرا چنین عدالتی را کاله تدلیالف
به "طح

اح " است نفی می کند.

با این وجود تمایالت قلبی مرد نباید به نحو بروز کنالد کاله یدالی یالا چنالد تالا از گماالرانش
احااس بالتدلیفی کنند یعنی از طرفی مرد به آنها بی میلی نشان می دگد و گویا آنها شوگر ندارند
چرا که مرد نیازگا روحی و جامی آنها را برآورده نمی کند و از طرفی بواسطه شالوگر داشالتن و
در حباله نداح مرد بودن ،نمی توانند با مرد دیگر ازدواج کنند در واق این امر بالدین معناسالت
که مرد در دل خود می تواند گر یك از زنان خود را که خواست بیشتر دوست بدارد اما این عالقه
نباید بازتاب بیرونی داشته باشد و موجب آزار سایر گماران گردد.
شرط عدالت از دیدگاه فقهاي اهل سنت

فقها اگل سنت نیز گمچون فقها امامیه رعایت عدالت در میان گماران را ز و ضرور مالی
دانند و در کتب فقهی خود عدالت را به عنوان شرط تعدد زوجات مطرح کرده اند.
وجوب رعایت عدالت از آیه قرآن و سخنان پیامبر (ص)فهمیده مالی شالود ،خداونالد در قالرآن

میفرماید" :نَِإ ْن خ ْفُمْ َ ع َعدیم ىف نَ ىفحدةً .......ذی ََدىن َ ع َع یم ىف"

2

عدل در اینجا به معنی ترك جور و ستم است (سرخای ،بیتا )2 3 ،و رعایت عدل برا یالك
گمار مطرح نیات بلده مراد تااو بین مندوحات است و ترك عدل نیز بعد از واجب شالدن آن
حرا است .از آنچه تا کنون بیان شد فهمیده می شود که گرفتن چهار زن تنها بالرا کاالی حالالل
است که خوفی از عد رعایت عدالت بین گماران ندارد و منال از ندالاح بالا بالیش از یالك زن در
صورت وجود چنین خوفی ثابت است( .ابوبدر الداشانی ،گمان)332 ،
وجوب عدالت در سالخنان نبالی اکالر (ص)نیالز مشالهود اسالت ( .ر شالهر  ،گمالان) 11 ،
وعملدرد ایشان نیز بر پایه رعایت عدالت بین گمارانشان بود.
ِ
سعَح"..
 .بقره آیه َ " :213ول م
ف هللام َُفِحً إ ع مو َ
 .2النااء3:
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عدل در قام مهمترین مصداق رعایت عدالت در میان گماران است .البته این تااو تنهالا در
مبیت(بیتوته) بین زوجات واجب است (جزیر  ،)233 ، 303 ،و در سایر اسالتمتاعات ميالل وطالی
واجب نیات بلده ماتحب است ،چرا که جماآ از طری شهوت و میل محق می شود و رعایالت
تااو در این امور ممدن نیات (ابن قدامه ،گمان ) 31 ،مانند آنجا که گفتیم تاالاو در محبالت
ممدن نیات گر چند تااو در محبت و جماآ احان است و نهایت عدالت فرد را می رساند اما
واجب نیات.
اصل آن است که زوج مامور به عدل در قامت بین گماران است به دلیالل آنچاله در قالرآن و
سنت آمده (سرخای ،گمان )313 ،و ذکر آن گذشت .برخی فایده قامت میان گماران را عالدل و
دور مرد از اذیت و آزار یك یا چند گمار ،به تشوی برخی دیگر مالی داننالد( .النالوو  ،گمالان،
 .)313به این معنا که وقتی مرد موظف به رعایت عدالت در قام میان گماران اسالت دیگالر کاالی
نمی تواند او را به بی اعتنایی و ترك بیتوته نزد برخی از زنانش تشوی کند چرا که باید نالزد گماله
گماران خود برود و قام میان آن گارا رعایت کند.
شروآ قامت بین گمار ان را می توان بعد جشن عروسی(ولیمه)داناالت امالا نظالر افضالل آن
است که انجا قامت بعد از دخول ز است.
مطالب زیاد در مورد چگونگی قامت گماران در کتب فقهی اگل سنت مطرح شالده کاله در
ادامه به بیان برخی از آنها می پردازیم.
 .مرد که زنان متعدد دارد باید قامت شبها را بین گمارانش رعایت کند و گر شب را پیش
یدی از آنها سپر کند حال اگر به یدی از گمارانش بیشتر عالقه دارد نمی تواند زیادتر از
نصیبش (قامتش) نزد او باشد مگر بارضایت سایر گماران ( .گمان)333 ،
 .2می توان قامت شبها را شب به شب یا گر دو شب یا گر سه شب قرا ر داد ولالی شالب باله
شب اولی است.پیامبر اکر (ص) نیز قامت خود را شب به شب قرار داده بودند و تااو
ِ ِ
لىعةوف" نااء آیه. 3 :
" .وعح مةمه عن ب م
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را بین گماران خود رعایت می کردند.علت برتر شیوه تقایم شبها به صالورت شالب باله
شب این است که در سایر صور فاصله زیاد بین مالقاتها مرد با گمارانش بوجالود مالی
آید واین امر باعث اذیت و ضرر گماران می شالود.ماليال مالرد کاله چهالار گماالر دارد و
قامت بین گمارانش را سه شب ،سه شب قرار داده نه روز یدبار به گماران خود سر می
زند در حالی که اگر قامت را شب به شب قرار دگد گر سه روز یدبار بالا گماالران خالود
خواگد بود و این کوتاگی زمان سر زدن به گماران برا زوجات بهتالر خواگالد بالود (ابالن
قدامه ،گمان) 13 ،
 .3اگر مرد دو گمار ،در دو شهر مختلف دارد رعایت عدالت در بین آنها بواسطه اینداله در دو
"شهر بار می برند ،از مرد ساقط نمی شود.مرد در گر صورت موظف به رعایت عدالت در
میان گماران خود است اگر می تواند آنها را در یك شهر ساکن کند چنین کند و اگالر گالر
دو یا یدی از آنها امتناآ کرد حقش بواسطه نشوزب از بین می رود.اما اگر مرد ترجیح دگد
که گر یك در شهر که ساکنند بمانند باید قامت بین آن گا را رعایالت کنالد امالا قاالمت
شب به شب دیگر ممدن نیات و این تقایم بر حاب موقعیت فرد و ماافت بین دو شهر
متفاوت است و ماه به ماه یا بیشتر و یا کمتر خواگد بود( .گمان)
 .3مرد که دارا گمار است و می خواگد دوباره ازدواج کند ،اگر زنی که به ندالاح مالرد در
می آید دوشیزه (باکره) باشد مرد بعد از نداح باید برا گفت روز نزد او بمانالد و اگالر زن
دوشیزه نباشد مرد سه روز نزد او خواگد بود و قامت متااو بین زنان بعالد از گذرانالدن
این مدت آغاز می شود( .الشریینی)3 ، 333 ،
 .1شروآ قامت بین زنان و تعیین اینده کدا زن به گمراه مرد به سفر برود تنها با قرعه محق
می شود چرا که اگر مرد بدون قرعه قام ترا از یدی از گماران آغاز کند یا یدالی از آنهالا
 .البته این در صورتی است که سفر بواسطه دلیلی باله یدالی از زنالان اختصالاص نداشالته باشالد و مالرد بتوانالد گالر یالك از
گمارانش را با خود به سفر ببرد.
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را با خود به سفر ببرد آن زن را بر دیگر زنان تالرجیح داده و ایالن امالر بالا رعایالت عالدالت
منافات دارد.
 تبصره  :اگر زنی که اسمش در قرعه در آمده ،از رفتن به سفر و یا شروآ قاالمت بالا اوامتناآ کرد ،در این صورت اگر مرد دو زن داشته باشد و بعد از قرعه زنالی کاله اسالمش
بواسطه قرعه معین شده دست به امتناآ زد خود به خود قرعه منتفی اسالت و نوبالت باله
زن دیگر می رسد ،اما در صورتی که مرد بیش از دو گمار داشالت قرعاله بایالد تدالرار
شود( .گمان)33 ،
 تبصره  :2وقتی نا یدی از گماران با قرعه بدست آمد بر مرد واجب نیات که با او سفرکند و می تواند به تنهایی به سفر برود چرا که بواسطه قرعه گمافر شدن بالا آن زن بالر
او واجب نشده ،اما مرد ح ندارد با زنی که نامش با قرعه درنیامده به سفر برود چالون
در اینجا قرعه تعیین کننده است پس مرد دو انتخاب دارد :او می تواند تنها به سفر برود
یا با کای که نامش از قرعه بیرون آمده گمافر شود(.ابن قدامه ،گمان) 13 ،
 تبصره  : 3زنی که نامش در قرعه درآمده می تواند سهمش را به سایر زنان بدگد مشروطبه این که شوگر به این امر رضایت دگد.به طور کلی می توان گفت جایز است کاله زن
قامت (نوبت) خو درا به گمارب یا سایر زنان شوگرب ببخشد این بخشالش نیالز در
صورتی جایز است که مرد به این بخشش رضالایت دگالد.چالون مالرد حال اسالتمتاآ از
گمارانش را دارد و این ح از او ساقط نمی شود مگر باله رضالایت خالودب( .گمالان،
) 12
 .3برخی معتقدند :بخاطر عار و حرج قامت در سفر ز نیات(.حصدفی )22 ، 3 1 ،اما
گروگی دیگر معتقدند :قامت در سفر مانند قامت در حضر است.
 .3جایز نیات که مرد در شبی که مخصوص یدی از گمارانش است به سراغ گماالر بالرود
که نوبتش نیات مگر آنده انجا این امر ضرورت داشته باشد .پس اگرضرورتا شب را نزد
گمار که نوبتش نبوده سپر کند باید قضا آن را برا گمار دیگالرب بجالا آورد .امالا
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اگر به غیرضرورت چنین کند مرد گناگدار است و در این صورت نیز ملالز باله جبالران آن
شب برا گمار است که قامتش را اداء ندرده است( .ابن قدامه ،گمان ) 13 ،اما برخی
معتقدند :اگر مرد ضرورتا چنین کند ز نیات آن شب را برا گمارب جبالران کنالد امالا
اگر بدون ضرورت نزد زنی که نوبتش نبوده شب را سپر کند باید قامت زنی را کاله اداء
ندرده ،بدگد( .النوو  ،گمان)332 ،
 .1قامت مخصوص تقایم شبهاست ا برا کای که شب کار است ميل نگهبان.چالون شالب
ع
َل س َحنح ) و اناان پالس از یالك روز تالالب و کالار
اعل ىفیل َ
برا استراحت و آرامش است ( َ
شب به منزل بر می گردد وشب را نزد خانواده اب سپر مالی کنالد .امالا روز بالرا امالرار
معالالاب و کاالالب روز حالالالل اسالالت( .و اع ْلنَتتح ىفیلعَت َتل یدحس تحً (  ) 0و اع ْلنَتتح ىفینعَتتحر طعح تتح)2

(الحصفدی ،گمان )223 ،اما بهتر است بگوییم قاالمت مخصالوص شالب نیاالت (و شالب
موضوعیت ندارد ) بلده برا کای که روزگا کار می کند شب اسالت و بالرا افالراد کاله
شب کار گاتند روز خواگد بود .پس اگر فرد یك روز شب کالار اسالت و روز بعالد روز
کار می کند قامت گمارانش با توجه به کار او تغییر می کند ( .الشریینی ،گمان)32 ،
 تبصره  :روز به تب شب در قامت داخل می شود پس می توان گفت قامت گر یالكازگماران شب و روز قبل آن شب است یا شب وروز بعد آن شب( .ابن قدامه ،گمالان،
) 31
 .3اگر در زمانی که مخصوص گماران است و مرد باید وقت خو درا بالا گماالر خالود سالپر
کند از منزل خارج شود اگر این خروج بخاطر امالرار معالاب یالا بالرا اقاماله نمالاز و امالور
روزمره باشد اشدالی ندارد و نیاز به قضاء این زمانها نیات ( گمان) 11 ،

 .انعا 33 :
 .2نباء- 0
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شرط تمکن مالي

منظور از تمدن مالی ،توانایی مرد در دادن نفقه به گماالرانش اسالت .در ایالن بخالش باله اختصالار
مطالبی را در زمینه نفقه بیان کرده و بعالد باله بررسالی پرداخالت نفقاله در صالورت تعالدد زوجالات
میپردازیم .نفقه زوجه از تدالیف مالی زوج است که پس از عقد نداح و شروآ زندگی مشترك بر
ذمه او ماتقر می شود و ضامن استقالل خانواده و نمودار از شئون سرپرستی مرد بر کالوچدترین
و در عین حال مهمترین نهاد اجتماعی بشریت است.
معناي لغوي نفقه

نفقه به فتح سه حرف اول که جم آن نفقات یا انفاق است واژه عربی اسالت کاله بالدون تغییالر در
فرگنا حقوقی ایران بدا ررفته است و به معنا گزینه زندگی و عیالال و او د اسالت و آنچاله کاله
انفاق کنند(.حان" ) 3 3 ، 333،انفاق به معنا صرف کردن" نیالز گاالت( .جعفالر لنگالرود ،
)3 1 ، 331
معناي اصطالحي نفقه

نفقه در اصطالح ،تامین مخارج خانواده اعم از خوراك ،پوشاك ،مادن و سایر مخارجی است کاله
برا بقا خانواده ز می باشد.در فقه امامیه نیز نفقه به شالرح فالوق مالورد تصالریح قالرار گرفتاله
 :تامین آنچه که زن در زندگی زناشویی به آن احتیاج دارد اعم از خوراك ،پوشالاك ،ماالدن ،لالواز
آرایش و....به عنوان نفقه بر عهده زوج قرار داده شده است( .شهید ثانی ،گمان)332 ،
اسباب نفقه

به طور کلی سه علت باعث وجوب نفقه می شود که در کتب فقهی بطور مباوط شالرح داده شالده
است.این اسباب عبارتند از :زوجیت ،قرابت ،مالدیت( .گمان)333 ،
منابع فقهي نفقه
قرآن کریم

ِ
ِ ِ
ىعةوف و ىف ع ِِبتح َعىلمت َن
 سوره بقره،آیه  ...": 233نَإذىف بلَ َْ َن ََالََ عن نََل انحح علََ محْ نَىحنَع ْل َن ِف َُْت مفَِ عن ِبیْ مَخدُِ"
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ِ
ع
عْع"
ىعةوف حْح علََ ىفیْىُ َ
 سوره بقره ،آیه ": 23و ی ْلىاَلْحم طُحَ ِبیْ ما
طن لمدر علََتل ِرالمتل نَت ْلَْنف ْتق اتح ه ه ىف ع َحلِتف ىف ع َُت ْفِتحً
 سوره طالق ،آیه ": 3یَْن ْطن سعُل و ْ
فق ذمو سعة ْ
سَجعل ىف ع بعد عِ اة ِةىف"
إِ ع طح ه هح
م
در سه آیه فوق خداوند حدیم پرداخت نفقه در زمان حیات و ممات زوج ،احدا نفقاله مطلقاله
ونگهدار زنان مطلقه در مدت عده در منزل شوگر که ماتلز صرف گزینه میباشد را بیان کالرده.
ازبررسی آیات ماتفاد می شود که پرداخت گزینه زندگی زوجه بر عهالده زوج بالوده و حتالی پالس
ازانحالل نداح (چه از طری طالق و یا فوت شوگر) نیز این ماولیت تا مدت معینی استمرار دارد.
شرایط پرداخت نفقه

اولین شرط تحق پرداخت نفقه انعقاد عقد نداح به طور صالحیح مالی باشالد و دومالین شالرط گالم
تمدین می باشد ( .امامی ،گمان.)311 ،
حال باید گفت اگر مرد زنان متعدد داشته باشد نفقه تما آنها بر عهده مرد است.و طبال آیاله 3
سوره نااء مرد باید عدالت ار در بین زنان رعایت کند و از ظلم کالردن باله آنهالا بپرگیالزد .رعایالت
عدالت در نفقه نیز یدی از مصادی عدالت است.در تمامی کتب فقهی به این امر اشاره شده و نفقه
زوجه و یا زوجات برعهده مرد گذاشته شده است این نفقه دادن نیز باید مطاب بالا شالان زن باشالد
ميال اگر مرد ،زنی گرفته که مانند این زن در عرف جامعه آنان ،کارگایی چالون شاتشالو لبالاس و
پختن غذارا خود انجا نمی دگد شوگر باید برا زن خاد بگیرد( .مروارید ،بیتا )33 ،پس از آنجا
که مرد باید مطاب شان گر یك از زنانش به آنها نفقه بدگد:
او  :اگر به طور مااو به آنان نفقه دگد عد الت را رعایت ندرده بلده باید مطالاب شالان آنهالا
نفقه پرداخت کند.
ثانیا :مرد نباید تصور کند ،اگر میتواند زندگی(نفقه) چند زن را در حد متوسط برآورده کنالد،
از نظر مالی ،توانایی چندگمار را دارد ،چرا که مالك در نفقه شان زن است و مرد زمانی
می تواند به فدر چندگمار بیافتد که بتواند زندگی گماالرانش را مطالاب شانشالان تالامین
کند.
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تبصره :در صورتی که مرد از دادن نفقه عاجز شود نمی توان مرد را باله جالدایی مجبالور کالرد
مگر اینده ناتوانی او از پرداخت نفقه استمرار پیدا کند ( .مفید ،گمان)32،
اکير علماء سنی نیز معتقدند که رعایت تااو در نفقه و پوشاك میالان زنالان ز نیاالت(ابالن
قدامه ،گمان ( ) 1 ،گر چند که مرد باید به گر یك از گماران خود نفقه دگد و خوراك و پوشاك
و مادن آنها را تهیه کند(گمان)) 33 ،چرا که عدل در آیه به معنا عد جور و ستم بوده و نه باله
معنا تاویه  ،پس رعایت تااو در نفقه مطلقا شرط نیات و می تالوان یدالی از گماالران را در
این امور بر سایر گماران برتر داد.
اما در این مورد نظر شاذ گم بیان شده که اگر مرد بیش از یك گماالر داشالته باشالد بالر او
واجب است که عدل (به معنا تااو ) را در بین آنها در قام(بیتوته ) و نفقه (اعم از خالو راك و

پوشاك و مادن)رعایت کند.چرا که با توجه باله آیاله "نَتِإ ْن خ ْفتُمْ َ ع َعتدیم ىف نَ ىفحتد ًة .......ذیت ََدىن َ ع
تجوروا است پس جور حرا است و عدل ضرورتا واجب اسالت(از
َع یمت ىف" َ" ،ع َع یمت ىف" به معنا
آنجا که اناان مامور به عدل اسالت "إِ عن ىف ع أيْطتة ِِبیْعتد ِ و ِْ
ىفِحِتحن" د ر ایالن نظالر عالدل باله معنالا
م
تااو است( .ابوبدر الداشانی ،گمان)322 ،
پس وقتی گفته شده عدل در نفقه ز است به این معنی است که مالرد بایالد در نفقاله دادن باله
گمارانش تااو را رعایت کند.
در کتب فقهی اگل سنت مطالبی در زمینه مادن گماران مطالرح شالده کاله ذکالر آن در اینجالا
خالی از فایده نیات:
 اولی آن است که مرد برا گر یك از گماران مادن جداگانه و یا اتاق مجزا در نظر بگیالردگمانطورکه گر یك از گماران پیامبر (ص)اتاق مجزایی داشتند (گمان).برخی گفته اند بایالد بالرا
گر یك از گماران جایی را در نظر بگیرد که آشالپزخانه و سالایر تجهیالزات یالك منالزل ماالتقل را
داشته باشد( .الشریینی ،گمان)213 ،
 .نحل.30 :
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تبصره  :در یك منزل نمی توان گمارا ن را سدنا داد مگر اینده آنان به این امررضایت دگنالد.
(گمان )32 ،برخی نیز جم گماران در یك خانه را حرا می دانند مگالر بارضالایت تمالامی آنهالا.
(النوو  ،گمان)33 ،
تهیه مادن جداگانه برا گر یك از گماران ،خود نشانه توانمند مالی مرد است و اینداله او
بتواند برا گمارانش رفاه نابی را تهیه کند.
نتیجه
در شبه جزیره عرباتان پیش از اسال نیز ازدواج با زنان به تعداد نامحدود شیوها رایج بود؛ اما بالا
ظهور اسال چندگمار که در جوام عرب و غیر عرب به صورت نامحدود رواج داشت محدود
به چهار زن و مشروط به رعایت عدالت میان گماران شد و برا آن چهالارچوبی معنالادار تعیالین
گردید .در نتیجه حدم تعدد زوجات از احدا تاسیای اسال نمیباشد.
عالوه بر آیات متعدد گمچون آیات  3نااء 32 ،و  10احزاب ،تحریم ،که بر تعدد زوجات
اشاره کرده است ،سیره پیامبر اکر (ص) و بایار از معصومین (آ) ،خود گواگی بالر مشالروعیت
این حدم میباشند بعالوه تمامی فقها مذاگب اسالمی نیز به استناد آیه  3سالوره ناالاء اتفالاق بالر
مشروعیت تعدد زوجات را دارند.
در بخشی از آیه  3سوره نااء 3خداوند میفرماید« :و اگر میترسید عدالت را (درباره گماران
متعدد) رعایت ندنید تنها یك گمار بگیرید »...بر اساس این آیه مفاران شیعی و سالنی مقصالود از
عدالت در آیه مذکور را ،عدالت در رفتار خارجی میدانند که در اختیالار اناالان اسالت ماننالد حال
گمخوابگی (ح قَام) ،ح نفقه .بر این اساس برقرار عدالت از شالروط تعالدد زوجالات شالمرد
ِ
ِ
تع ىفینِ َِتحء َویَت ْ َحَة ْ تُم ْْ...
شده است و عدالت مذکور در آیۀ  23سوره ناالاء را « َویَتن َ ِْتَُاَعم ىفْ ََن َت ْعتدیم ىفْ بَت َْ
گرگز نمی توانید در میان زنان ،عدالت کنید ،گر چند کوشش نمائید »...عدالت در تمایالت باطنی و
قلبی تفایر کرده اند که خداوند آن را فوق استطاعت اناان بیان میکنالد ولالی از او مالیخواگالد در
اجرا عدالت ظاگر بدوشد.
لذا از آنجایی که قوانین آسمانی نمیتواند بر خالف فطرت اناانی باشد و اسال گالیچگالاه امالر
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نمیکند به اجرا تدلیفی که تحمل آن از حدود قدرت و توانایی مدلف خارج یا باالیار دشالوار و
رنجآور باشد و از سویی محبتگا قلبی عوامل مختلفالی دارد کاله بعضالا از حالوزه اختیالار اناالان
خارج است ( مانند دوست داشتن بیشتر یدی از فرزنالدان از میالان چنالد فرزنالد یالا دوسالت داشالتن
گمار زیبارو نابت به گمار مان) دستور به رعایت آنها داده نشده اسالت لالذا خداونالد در
عین حال برا آنده مردان از این حدم سوءاسالتفاده ندننالد در اداماله آیاله مالیفرمایالد :اکنالون کاله
نمی توانید عدالت کامل را از نظر محبت ،میان گماران خود رعایت کنید اقل تمالا تمایالل قلبالی
خود را متوجه یدی از آنان ناازید که دیگر به صورت بالتدلیف درآید و حقوقش عمالال ضالای
شود ،و در روایتی نیز از گشا بن عبدالملك آمده است که و از اما صادق (آ) در مورد تفالاوت
این دو عدالت پرسید و ایشان فرمودند منظور از عدالت در آیه  ،3نفقه است و منظور از عدالت در
آیه  23که امر محال شمرده شده ،عدالت در تمایالت قلبی است.
اما به نظر می رسد حدم اولیه چندگمار از سو فقها اباحه اسالت کاله ممدالن اسالت بنالابر
د یل عارضی ،این حدم به یدی از احدا  1گانه تدلیفی دیگر تبدیل شود (احدا تدلیفی پنجگانه
عبارتند از وجوب ،حرمت ،استحباب ،اباحه ،کراگت) .به طور ميال مالرد در اثالر بیمالار خالاص
گمار اول نیازگا جنای اب برآورده نشود و به گناه بیافتالد ،در ایالن صالورت بالا لحالاظ شالروط
مترتب بر حدم چندگمار  ،ازدواج مجدد بر او واجب میشود.
بنابراین با توجه به ظاگر آیه  3سوره نااء مرج تشخیص عدالت خود فرد است چالرا کاله در
آیه تما کاانی که قصد تعدد گمار را دارند مورد خطاب قرارگرفتهاند اما در خصالوص ضالمانت
اجرا عد رعایت عدالت ،عالوه بر مجازات اخرو  ،زوجه میتواند الزا زوج به رعایت حقوقی
گمچون ح نفقه و ح قام (ح گمخوابگی) را از حاکم شالرآ درخواسالت کنالد و در صالورت
خوددار زوج از پرداخت نفقه زوجه میتواند طالق خود را از حاکم شرآ بخواگد.
عالوه بر عدالت شرط دیگر که مورد نظر فقها است ( نجفی ،گمان )32 ،شرط توان مالالی و
توان جامی و غریز مرد است .به عقیده «شهید مطهر » از آنجایی کاله زن یالك سلاالله حقالوق
مالی واستمتاعی بعهده مرد دارد لذا از شروط واجب بر مرد ،داشتن امدانات مالی امدانات جاالمی
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و غریز است (مطهر  )1 ، 331 ،گمچنان که از اما صادق روایت شده اسالت کاله «گالر کالس
گروگی از زنان نزد خود گردآورد که نتواند آنها را از لحاظ جنای اشباآ نماید و آنگاه آنها باله زنالا
و فحشا بیفتند گناه این فحشا بگردن اوست و عدها از فقها این شالروط را جالزو شالروط ازدواج
مجدد نمیدانند اما بر این عقیده اند در صورتی که عد قدرت مالی و جامی مالرد باعالث عاالر و
حرج گماران دیگر شود ،کراگت یا در موارد حرمت این ازدواج را در پی دارد.
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