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 مقدمه

به ویژه آخرین ، گزیدگانشی بر و درود شایسته ستایش خاص خدا است
 پیغمبر خدا محمد و خاندانش

ن آ و ضمن است ای از اروپا فرستاده نامهیکی از برادران اسالمی ما، 
در اینجا دستاویز » تعدد زوجات«نوشته است که موافقت اسالم با قانون 

و خواسته است تا ما  ده استشریعت اسالمی ش بهای از مسیحیان  عده
  ھا جوابی منطقی بیاوریم. ین ستیزهپاسخی به این حمالت بدھیم و در برابر ا

ما زنده  احساس مسؤلیت وسیعی را در برادر اسالمی مزبور، ی نامه
کند که به موجب ھمان مسؤلیت، به نوشتن این مقاله اقدام نمودیم و  می

کوشش کردیم تا سخن به تطویل نیانجامد و پرنویسی، خواننده را به ماللت 
این جواب گسترش یابد و به بسیاری از نواحی  ی نبرد و برای اینکه دامنه

د دو تن از دانشمندان ارجمند ھمت گماردند و مضمون این پاسخ را به برس
این مقاله جز ما به خوانندگان  امیال. ١انگلیسی و فرانسه ترجمه کردند

 –ھمان پیامی که در قرآن مجید  ،تقاضای قضاوت منصفانه چیزی نیست
 بندگان خدا آمده است: ی برای ھمه –کتاب آسمانی اسالم 

شنوند سپس بھترین  مژده بده! آنانکه سخنان گوناگون را میبه بندگان من «
 .»را ھدایت نموده و بندگان خردمند ایشانندھا  آن کنند، خدا سخن را پیروی می

                                           
داد و ھمچنین  در اینجا از دانشمند گرامی و محترم جناب آقای دکتر علی دولت -١

کنم که  بانوی دانشمند و ارجمند، خانم ملیحه آشتیانی(غفوری) سپاسگزاری می
اند،  و در دفاع از اسالم مقدس، کوشیده اند هاین نوشته را به عھده گرفت ی هترجم

 ت بی پایانش فرماید.را مشمول عنایا دو خدای اسالم ھر
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ۡ ِعَبادِ﴿ ِينَ  ١٧فَبَّ�ِ ۡحَسَنهُ  ٱۡلَقۡوَل �َۡسَتِمُعوَن  ٱ�َّ
َ
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 اسالم و تعدد زوجات

ھیچ مسیحی منصفی ممکن نیست بتواند در برابر اسالم بایستد و بگوید 

عدد زوجات موافقت بدلیل اینکه با ت ،است فرستاده خدا نبوده ج که محمد
گواھی کتب مقدس مسیحیت، پیغمبر بزرگی چون ه نموده است! زیرا ب

 ،ل شد دارای دو ھمسر بودیپس از اینکه به مقام شامخ نبوت نا ÷ ابراھیم
 دیگری ھاجر. و یکی ساره

چون ده سال از «دھد که:  از سفر پیدایش شھادت می ١٦تورات در باب 
کنیز خود  ،ابرام ی سارای، زوجه ،سپری شداقامت ابرام در زمین کنعان 

پس به ھاجر  ،او را به شوھر خود ابرام به زنی داد ،ھاجر مصری را برداشته
 ».درآمد و او حامله شد

پیغمبری که یھودیان و مسیحیان و مسلمانان  ÷ ھمچنین یعقوب
از سفر پیدایش  ٣٠و  ٢٩بنابر آنچه در باب ، اند ھمگی او را به نبوت شناخته

در یک زمان دارای چھار ھمسر بود که لیه و راحیل و زلفه و  ،آمده است
 بلھه نام داشتند.

و  ÷ تواند رسالت خدائی ابراھیم اینک کدام یھودی یا مسیحی می

را بدلیل داشتن ھمسران متعدد انکار نماید؟ شگفت است که  ÷ یعقوب
پیغمبرانی  کسی بدون اینکه کتب مذھبی خود را مطالعه نماید و در احوال

زبان اعتراض به روی برادران و  ،که مورد قبول او ھستند اندیشه کند
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 یزیچفرزندان ما بگشاید و بر پیغمبر اسالم طعنه زند با اینکه کار پیغمبر ما 
 .١جز کار پیغمبران خودش نبوده است

را بر اعتراض به یکدیگر  ی بنایل مربوط به زناشویاگر قرار باشد در مسا
نه مسیحیان  ،ق این است که مسلمین به مسیحیان اعتراض کنندبگذاریم ح

دارد که:  از زبان حواریون اظھار می ١٩بر مسلمانان! زیرا انجیل متی در باب 
به ایشان جواب  ÷ و از قول عیسی مسیح» نکاح نکردن بھتر است«

یرند مگر به کسانیکه عطا شده ذپ تمامی خلق این کالم را نمی«دھد که:  می
مردم طاقت و لیاقت این  ی ی بھتر است ولی ھمهییعنی ترک زناشو»! است

توان ایراد گرفت و گفت که این سخن  مقام را ندارند، از ھمین قسمت می
؛ با نابودی بشر برابر فعالیت مبشرین مسیحی ی هدھد آخرین درج نشان می

مان، افراد بشر به مسیحیت بگروند و در ای ی است! بدلیل اینکه اگر ھمه
باید مانند »! با ایشان ھم عطا شود«بدرجات عالی برسند و بخواھند که 

ھای بزرگ و زنان تارک دنیا از ازدواج خودداری کنند و در این  کشیش
کشند و به عالوه با اینکار، مخالفت  صورت بشر را به نابودی و انقراض می

و تکثیر نسل در  خود را با قانون طبیعی خدا که میل به ازدواج را برای بقاء
دارند! انصافًا آیا جای اعتراض در  اعالم می است، وجود ھر بشر سالمی نھاده

اند و ھیچ مانع  کار است یا در عملی که پیغمبران بزرگ خدا انجام داده این
 طبیعی ھم برای کار ایشان در خلقت نبوده و نیست؟

                                           
گوید:  و می است از سفر تثنیه تعدد زوجات را قبول کرده ٢١به عالوه تورات در باب  -١

زن باشد یکی محبوبه یکی مکروھه و ھر دو برایش پسران بزایند و  اگر مردی را دو«
پسر مکروھه نخست زاده باشد... حصه مضاعف از جمع اموال خود را به پسر مکروھه 

 .»خویش اقرار نماید ی داده او را نخست زاده
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از قوانین  ه طرفداریاھمه شگفت است که مسیحیان بنام خدا و ر با این
کنند!  ما و به پیغمبر ما حمله میه ب ،ھای او و به اسم دفاع از بشریت و سنت

قانونی کامًال حکیمانه و » تعدد زوجات«سر آنیم که نشان دھیم حکم ما بر 
طبیعی است و به ھمین جھت چندان به بحث مذھبی با مسیحیان 

که در اروپای  گردانیم پردازیم و روی سخن را به جانب کسانی برمی نمی
بند نیستند، نه  ینی ھم پاییکنند و به ھیچ دین و آ متمدن زندگی می

ایمان  ÷ را قبول دارند و نه به عیسی مسیح ÷ یعقوب نه و ÷ ابراھیم
اند! اما پیش از اینکه با این عده از سنن طبیعی و اجتماعی و  آورده

که اگر ایشان نیز یم یخواھیم بگو می ،سخن به میان آوریمھا  آن ھای ضرورت
خواھند  ،حب و بغض را کنار بگذارند و چشمان خود را بدرستی باز کنند

بلکه) به صورت  است دید که به تعدد زوجات (نه آن طور که اسالم خواسته
زیرا این آقایان و  .کنند را کامًال اجرا می ای معتقدند و آن ظالمانه

ھا زن غیر رسمی  می و دهسراسر عمر را با یک زن رس ،ھای ایشان مسلک ھم
کار را در دنیای غرب امری بسیار پیش پا افتاده و ساده  برند و این به سر می
بخود حق  ،آید وقت تا سخن از اسالم و قرآن به میان می آن !کنند تلقی می

با  ،تعدد زوجات به ما مسلمانان اعتراض نمایند ی لهأدھند که بر سر مس می
ای عظیم  وجات ما فاصلهو قانون تعدد زھا  آن ی هاینکه میان عمل تباھکاران

پس مناسب است که ابتدا حدود و ثغور این قانون را بنویسیم و  وجود دارد.
ھای طبیعی و  تالف خود را با ایشان روشن کنیم سپس به سوی بحثخا
ھا  آن کنند! ما مقید ھستیم، زنا میھا  آن کنیم، ما ازدواج می تماعی برویم.جا

ج رما تمام حقوق زنان از کابین و نفقه و تھیه لباس و مسکن و مخاآزادند! 
فرزندان و غیره را به عھده داریم و پس از مرگ نیز بخشی از ثروت ما به 

ھا ھستند! ما بدستور  دار لذت شود و آقایان تنھا عھده زنانمان منتقل می
می به زنی کنیم تا مبادا ظلم و ست ھا قید و بند بر خود ھموار می اسالم ده
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 ھای خویشند و باز ھا و اطفاء شھوت فقط بدنبال ارضاء ھوسھا  آن ،میبنمای
 کنند! ھم به ما اعتراض می

قبل از اسالم این قانون در دنیا  است قانون تعدد زوجات را اسالم نیاورده
قانون مزبور را اصالح و  است حاکم بوده است، اسالم به ھر جا که رسیده

 ھای طبیعی تطبیق داده است. تعدیل نموده و آن را با ضرورت
نساء  ی هوردر تفسیر جامع البیان در س ،ھیرر شخ و مفّس طبری موّر 

 .»جلاهلية يتزوج العرشةا كان الرجل يف«نویسد:  می
اسالم آمد و  .»نمود ی مییده زن زناشو پیش از اسالم یک مرد با«یعنی: 

را تعدیل نمود و محدودش ساخت. فخرالدین رازی در تفسیر مفاتیح  آن
: ج سلم وحتته عرشة نسوة فقال رسول اهللاأن غيالن، أ يورُ «نویسد:  الغیب می

ا وأ مسكأ مردی بنام غیالن، اسالم آورد در حالیکه «یعنی:  »فارق باقيهنربعً

دار   هفرمود: چھار زن را نگ ج ده زن تحت ھمسری او بودند، پیغمبر اسالم
 قرآن مجید تعدد زوجات را کامًال محدود نموده» جدا شو!ھا  آن و از باقی

اگر ترسیدید در کار زنان «نساء فرمان داده است:  ی هسور ٣ ی هو در آی است
  .»یدیپس به یک زن اکتفا نما ،عدالت نکنید

�َّ َ�ۡعِدلُواْ فََ�ِٰحَدةً ﴿
َ
 .]٣[النساء: ﴾فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

به یک زن چندان متمایل «کند:  از ھمین سوره تأکید می ١٢٩ ی هباز در آی
  .»نشوید که دیگری را بالتکلیف واگذارید

� َ�َتَذُروَها كَ  ٱلَۡمۡيلِ فََ� تَِميلُواْ ُ�َّ ﴿  .]١٢٩[النساء:  ﴾ٱلُۡمَعلََّقةِ
ط یاین شرارا در تحت  آن است، تعدد زوجات را داده ی اگر اسالم اجازه

انجام  ی تواند از عھده که کمتر کسی می بطوری ،سخت، محدود کرده است
پیغمبر اسالم و تربیت شدگانش  ی ط مزبور برآید، یک نظر به سیرهیشرا
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و در عصری که برای  است دھد قانون مورد بحث چگونه پیاده شده نشان می
 گشته است؟چه صورت مورد عمل واقع ه شدند ب ل نمییزن پشیزی ارزش قا

در آن  حتی ج اند که پیغمبر رین اسالم نقل کردهخین و مفّس موّر 
د ویکسره از اطرافیان خ ،بیماری شدیدش که باالخره به مرگ وی انجامید

نَّ «رسد؟  پرسید: فردا کجا باید باشم؟ فردا نوبت کدام ھمسرم فرا می می
َ
أ

 ِ ِ  ج َرُسوَل ا�َّ
َّ

ُل يِف َمَرِضِه اذل
َ
نَا «ي َماَت �ِيِه، َ�ُقوُل: اَكَن �َْسأ

َ
ْ�َن أ

َ
نَا َغًدا، أ

َ
ْ�َن أ

َ
أ

  .١»َغًدا
یک از  خواست حق ھیچ ھا ھمه برای آن بود که نمی پرسشو این 

در «گوید:  فتوح رازی در تفسیر روح الجنان میلھمسرانش ضایع گردد، ابوا
را در آن وقت که  ج از پدرانش که رسول ÷ خبر است از امام محمد باقر

  .»گردانیدند به نوبت، تا دلخوش گردند زنان می ی بیمار بود در حجره
شه یاز عا» ووفاته ج يباب مرض النب«بخاری در الجامع الصحیح در 

َم وَاْشَتدَّ بِِه «ھمسر پیغمبر آورده است که: 
َّ
ْيِه وََسل

َ
ا َ�ُقَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعل مَّ

َ
ل

ْيِه وََجُعُه، اْستَ 
َ
َخَرَج انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعل

َ
، ف ُ

َ
ِذنَّ هل

َ
أ
َ
ْن ُ�َمرََّض يِف بَيْيِت، ف

َ
ْزوَاَجُه يِف أ

َ
َذَن أ

ْ
أ

مَ 
َّ
، وَ وهُ  وََسل ِ�ْ

َ
ْرِض  َ�ْ�َ رَُجل

َ
ُطُّ رِْجالَهُ يِف األ  .»ختَ

سنگین شد و دردش شدت  ج زمانی که بیماری رسول خدا: «یعنی
یافت (چون دیگر مشکل بود حرکت بنماید) از ھمسرانش اجازه خواست تا 

ھمه به او اجازه دادند، آنگاه  پس اشدمن ب ی هدر خان ،ان بیماری خودمز در
که میان دو مرد قرار گرفته بود و  من بیرون آمد در حالی ی هبسوی خان

 ».شد پاھایش به زمین کشیده می

                                           
 صحیح بخاری و صحیح مسلم. -١
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جان و قلب ھزاران نفر حاکم بود نگاه کنید که چگونه و  که برپیغمبری 
 د؟!نمو در چه وضعی از زنانش کسب اجازه می

ھا است، مردم  پیغمبر ما است و این روش و رفتار او با زن ی این سیره
قبول کنند یا نکنند در ھر صورت این آثاری است که ما  اھا ر غرب خواه این

ذھبی خود را بسر ببریم و زندگی کنیم و عمر ما ھ آن مسلمانان باید از روی
طی را نیز برای آن یمعتقد ھستیم چنین حدود و شرااگر به تعدد زوجات 

و رفتار  است به ما توصیه نمودهقبول داریم، زیرا قرآن مجید این روش را 
 ی هاز سور ٢١ ی هپیغمبر را برای ما سرمشق قرار داده است چنانکه در آی

ِ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿گوید:  احزاب می ۡسوَةٌ َحَسَنةٞ  ٱ�َّ
ُ
. ]٢١[األحزاب:  ﴾أ

  .»در رسول خدا برای شما مسلمانان سرمشقی نیک و پسندیده است« یعنی

 ]١٥٨[األعراف:  ﴾١٥٨لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  ٱتَّبُِعوهُ وَ ﴿: است و باز فرموده

  .»تا ھدایت شویداز او پیروی کنید «یعنی: 
در عدالت میان  ج به ھمین جھت یاران و تربیت شدگان مکتب محمد

طبرسی در تفسیر  .حیرت زده شده است ، چنان بودند که تاریخزنان خود
ذا إكان له امرأتان فكان  ن عليًّاروي أ«نویسد:  نساء می ی همجمع البیان در سور

دو زن داشت،  ÷ علی«یعنی:  .»خرضأ يف بيت األيتو كان يوم واحدة ال
دیگری برای نماز خود،  ی رسید در خانه فرا میھا  آن ھرگاه که نوبت یکی از

معاذ  برای زمخشری، در تفسیر الکشاف ھمین رفتار را» ساخت! وضوء نمی
جبل، دو  بن معاذ«نویسد:  نیز نقل نموده است. ابوالفتوح رازی در تفسیر می

به دند به طاعون، قرعه برافکند تا ابتدا، زن داشت ھردو به یک روز بمر
ھا تربیت شدگان قرآن بودند و زنانی که با این  این» تجھیز و دفن کدام کند؟

ھا  آن ای از شدند و گله آب می بردند از نعمت و محبت سیر مردم بسر می
  راضی بودند.ھا  آن نداشتند و از زندگی با
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این مرتبه از عدالت نقصی برای  ما عالوه بر اینکه تعدد زوجات را با حفظ
تواند مردانی  شماریم که می دانیم این را از افتخارات اسالم می اسالم نمی

بسازد که بدینگونه چند زن را اداره نمایند و ھمه را از عدل و محبت خویش 
اسالم است نه عیب اسالم! و نیز این را از  ی خشنود سازند، این معجزه

یم که توانسته است در مدت کوتاھی، عرب را شناس افتخارات اسالم می
شت و زن خود را مال کُ  چنانکه دیدیم تربیت کند، عربی که دختر خود را می

رسید  دانست که در ردیف گاو و گوسفند و شتر به ارث می زنده و منقولی می
 : تا آنکه قرآن آمد و بر عرب بانگ زد

ْوَ�َدُ�مْ ﴿
َ
  »فرزندانتان را نکشید!« ]٣١[اإلسراء:  ﴾َوَ� َ�ْقُتلُوا أ

ن تَرِثُواْ ﴿
َ
بر شما حالل نیست که زنان را « ]١٩[النساء:  ﴾ٱلّنَِسآءَ َ� َ�ِلُّ لَُ�ۡم أ

 »به میراث ببرید!
زنان رعایت کنید و پیغمبر و اصحابش  ی هگوید عدالت را دربار قرآن می

به طوری که پس از  ،عدالت را اجرا نمودند و آن را به زنانشان نیز آموختند
این تعالیم از میان رفت. طبری مورخ مشھور در جزء سوم تاریخ ھا  آن مرگ

نویسد:  م آن مییالرسل و الملوک پس از بیان ماجرای فتح ایران و تقسیم غنا
 عرشة آالف عرشة آالف، إال من جر ج نساء النبي »عمر بن اخلطاب« وأعطى«

يفضلنا عليهن يف  ج كان رسول اهللا ما :ج اهللاعليها امللك، فقال نسوة رسول 

 ج عمر خلیفه مسلمین به ھمسران پیغمبر«یعنی:  »ففعل ،بيننا القسمة فسو
زنان رسول  .د مگر زنانی را که مملوک بودندییک ده ھزار سھم بخش ھره ب

تو نیز  ،داد ایشان در قسمت برتری نمی را بر ، ماج گفتند پیغمبر ج خدا
 ».پس عمر چنان کرد ،مساوات را رعایت کن

ھا عادت دارند و نه زنان به  ی نه مردان به این روشیھای اروپا در جامعه
تعدد  به قانونتوانند  نمیبنابراین از دیدگاه قرآن  ،اند این امور خو گرفته
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اسالمی  مگر آنکه رنگ قرآنی به خود بگیرند و اجتماع ،زوجات عمل کنند
اسالمی نیز ھمیشه عمل فردی معتبر  در میان یک جامعه .دبه وجود آورن

ھای اسالمی که بر  بنابراین دولت ،ندارد ییاجرا نتامنیست زیرا که ض
انند تا در صورت لزوم از داعمال مسلمانان نظارت دارند باید خود را موظف ب

 ی ھای ازدواج، مردم را کنترل کنند و فقط به کسانی اجازه طریق دفتر خانه
مشھور باشند تا   بدھند که به اجرای عدالت در میان خانواده تعدد زوجات

حکم خدا بدرستی اجرا شود، در این صورت واضح است که بسیاری از افراد، 
شوند تعدد  مشمول قانون مزبور نخواھند شد و کسانی ھم که مشمول می

ز است نه واجب! یعنی اگر از اینکار صرف نظر نمودند یجاھا  آن زوجات برای
 ؤولیتی ندارند.مس

نوع ضرورت طبیعی منطبق  حال اصل قانون تعدد زوجات با یک با این
به طوریکه اگر مسلک و مذھبی  ،است و در مواقع لزوم باید از آن بھره گرفت

ھای بسیاری  از ریشه به مخالفت با آن قیام کند دچار مشکالت و گرفتاری
 خواھد شد از جمله:

دو، جمعیت زنان  ن و انگستان و غیر ایندر برخی از کشورھا مانند آلما
ھای بزرگ بین المللی و  بیشتر از مردان است بویژه که پیش آمدن جنگ

در  کنند. این عدم تعادل کمک زیادی میکشته شدن ھزاران سرباز مرد، به 
شود که  ھمسر و بدون سرپرستی روبرو می این ھنگام جامعه با زنان بی

دھد و یکی از بزرگترین علل  حراف سوق میرا به ان نیازھای جنسی، آنان
ھای بزرگ، ھمین عدم تعادل زن و مرد و  فحشاء پس از جنگ ی توسعه

در اینجا اسالم قانون تعدد زوجات را به شرط  .ھمسر ماندن زنان است بی
 کند و جامعه را از انحراف اخالقی و نسل جنگ زده را از عدالت پیشنھاد می

 دھد. میفساد و تباھی نجات 
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 ٥٠در حدود «دانیم ھر زنی به طور طبیعی در سن معین  دیگر اینکه می
گردد با اینکه مرد تا  دھد و نازا می قدرت باردار شدن را از دست می» سالگی

پس در صورتی که مرد،  .تواند صاحب فرزندی شود ھای باالتر می سال
چه ه ب ،داده بودای اوالد خود را از دست  ندی نداشت یا به عّلت سانحهفرز

تن اوالد است محروم بماند؟ مرد شدلیل باید از یک حق طبیعی که دا
خویش را رھا نکند و او را از این  ی تواند در عین اینکه زن چندین ساله می

ھمسر دیگری انتخاب نماید و دارای فرزندانی شود ھمانطور  ،حیث نیازارد
مسر دوم خود ھاجر ت با ھبه ھمین علّ  ÷ که پیغمبر بزرگ، ابراھیم

 به طوریکه در تورات به آن تصریح شده است. ؛ازدواج نمود
مدتی  پذیرد که تا دیگر اینکه در ساختمان زن پیاپی تحوالتی انجام می

ھای ماھانه و  مانند خونریزی ،برد را برای مقاربت از میان میھا  آن آمادگی
ارد به تصدیق این مو ی هھای پس از دوران بارداری که در ھم خونریزی

جنسی با زنان،  ی همردان باید از ایجاد رابط متخصصان فن، ی کلیه
ولی این موانع ھیچگاه به طور طبیعی برای مردان پیش  .داری نمایند خود
بنابراین در یک مرد سالم از جھت فعالیت جنسی ھیچ گونه توقفی  ،آید نمی

ولی در زن تحرک با توقف و سکون ھمراه است و این عدم موازنه را  ،نیست
بویژه اگر مرد به طور طبیعی، حاد و  ؛تواند پاسخ دھد تنھا ھمسر دیگری می

 در نیازھای جنسی قوی باشد. باشد وتند 
توانند در عین حال شوھران  اصوًال آفرینش زنان به صورتی است که نمی

آید معلوم نخواھد شد از آن  دی که پدید میمتعدد بخود بپذیرند و نوزا
دانیم این مشکل از راه  به خصوص که می ؛کدامیک از مردان بوده است

ی که در گروه یھا زیرا چه بسا بیگانه ؛شود تعیین گروه خون نیز حل نمی
 .دارندخون با یکدیگر مشترکند و چه بسیار نزدیکانی که گروه خون مختلف 

مشکل وجود ندارد و طبیعت مانعی از این راه برای  اما در آفرینش مرد این
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، آمادگی عکس زن ، برو او را برای تعدد زوجات است ننمودهاو ایجاد 
چنانکه  است به این فلسفه در آثار اسالمی نیز توجه گشته بخشیده است.

 نویسد: ع میین بابویه در کتاب علل الشرابا
ا عن حممد بن سنان « ضَ تَ (أَنَّ الرِّ ائِلِهِ ع) كَ سَ ابِ مَ وَ نْ جَ تَبَ مِ ةُ  بَ إِلَيْهِ فِيامَ كَ لَّ ؛ عِ

يجِ  وِ زْ جَ   تَ وَّ زَ ا تَ لَ إِذَ جُ َنَّ الرَّ ، ألِ دٍ احِ نْ وَ ثَرَ مِ ةُ أَكْ أَ جَ املَْرْ وَّ تَزَ مُ أَنْ تَ رُ ْ حتَ ةٍ وَ وَ عَ نِسْ بَ لِ أَرْ جُ الرَّ

الْ  ا إِلَيْهِ وَ وبً نْسُ لَدُ مَ انَ الْوَ ةٍ كَ وَ عَ نِسْ بَ ْ ـأَرْ لِكَ ملَ نْ ذَ ثَرُ مِ وْ أَكْ انِ أَ جَ وْ ا زَ انَ هلََ ةُ لَوْ كَ أَ رْ مَ

مُ الْ  وَ إِذْ هُ لَدُ ملَِنْ هُ فِ الْوَ رَ عْ ابِ ـيُ َنْسَ ادُ األْ سَ لِكَ فَ يفِ ذَ ا وَ هَ احِ ونَ يفِ نِكَ كُ ِ رتَ شْ مُ

الْ  الْ ـوَ يثِ وَ ارِ وَ فـمَ ارِ عَ  .١»مَ

در  ÷ الحسن الرضامحمد بن سنان نقل شده که امام ابو از «یعنی: 
تواند  مرد با چھار زن می ت اینکه یکل ابن سنان، به او نوشت: علّ یپاسخ مسا

 ،کند ی نماید ولی حرام است که یک زن با بیش از یک مرد ازدواجیزناشو
فرزند به او منسوب خواھد بود و  ،مرد چون چھار زن گرفت :این است که

شود که فرزند از آن  میزن اگر دو ھمسر و یا بیشتر داشت شناخته ن
در ھم بستری با آن زن شریک ھستند و در اینکار  ،ردان ھمهمکیست؟ زیرا 

  .»ھا است ییھا و شناسا تباھی نژادھا و میراث
گیرد و بر پندار و آرزو تکیه  ھا را در نظر می دیگر اینکه اسالم واقعیت

واقعیت این است که مردان متأھل معموًال بیشتر از زنان شوھر دار  .کند نمی
شوند و موجبات ھزاران سقط جنین و قتل  از حیث امور جنسی منحرف می

در صورتیکه اگر  ،آورند ھای گوناگون دیگر را فراھم می نفس و تباھکاری
 در ھمه جا حق ازدواج با بیش از یک زن وجود داشت به بسیاریھا  آن برای

 شد. ھا خاتمه داده می ھا و تباھکاری از این آدمکشی

                                           
 .٥٠٤ص ،٢ ج ،علل الشرائع -١
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مایل است اکثریت قابل توجھی را  ،ین و مسلکییبه عالوه ھر مکتب و آ
رویج مبانی خود امکانات بیشتر و عالیتری در ز گردد تا در راه تیدر جھان حا

ی یھا یکی از راه ،وجات با شروط و قیود خودزدست داشته باشد و تعدد 
به ھمین نظر در آثار اسالمی  .تواند رساننده به مقصود باشد یاست که م

ای دیده  رابطه» و در نتیجه قدرت اسالم«میان ازدواج و تکثیر مسلمانان 
ورده آ ج شود و بنابر آنچه سیوطی در الجامع الصغیر از پیغمبر اسالم می

ُحوا تَْ�رُثوا«حضرت فرمود:  آن ،است
َ
ید تا زیاد ی کنیزناشو«یعنی:  »...َ�َناك

 ».شوید
ھای کامًال طبیعی و  شود که گاھی ضرورت به طور خالصه مالحظه می

آورند که ناچار  لی برای فرد و جامعه پیش مییماتگاھی حوادث اجتماعی 
قانونی داشته باشد و مخالفت با تعدد زوجات به طور ھا  آن بشر باید در برابر

نیز به طور مطلق و بدون مطلق صحیح نیست ھمانطور که موافقت با آن 
 باشد. شرط درست نمی

کس رحمت خداوند باد که چون حکمتی را شنید بپذیرفت و ھرگاه که  بر آن
 به سوی راه راست دعوت شد به آن نزدیک گشت.

 
 

این  سؤاالت و مشکالت اسالمی خود را در مورد
و جواب  اریدجزوه به آدرس ذیل با ما درمیان گذ

 دریافت نمائید:
 .١٨پالک  ،کوی پروین تجریش، – ایران

 ییمصطفی طباطبا
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