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Зашто жени није дозвољено да 

истовремено има више бракова? 
 

Заблуда: Ако је мушкарцу дозвољено да има 

више од једне жене, зашто ислам забрањује жени 

да има више од једног мужа?  

 

Много је људи, укључујући и неке муслимане, 

који доводе у питање логику дозвољавања мушкарцу 

женидбе са две, три или четири жене, а забрањивања 

истог "права" женама. Најпре да разјаснимо нешто: 

Ислам тежи праведном друштву, у коме су права 

једнака. Аллах је мушкарца и жену створио 

једнакима, али са различитим способностима и 

одговорностима. Мушкарац и жена се разликују и 

физички и психички. Њихове одговорности и обавезе 

су, такође, другачије. Пред исламским законом, човек 

и жена су једнаки - али нису идентични. У поглављу 

Жене, од 22. до 24. одломка даје се списак жена које 

мушкарац не сме да ожени, а у 24. одломку стоји још: 

И удате жене.1  

 

Допустите ми да набројим разлоге забране 

полиандрије у исламу: 

 

1.Ако човек има више од једне супруге, оба 

родитеља новорођене деце су добро позната, и отац и 

                                                           
1 Кур'ан, поглавље: Жене, стих 24. 



мајка се лако могу идентификовати. У заједници жене 

са више мужева, само би се могла идентификовати 

мајка, а не и отац. У исламу је јако битно знати оба 

дететова родитеља. Психолози нам кажу да деца која 

не знају ко су им родитељи, нарочито ако не знају ко 

им је отац, пролазе кроз многе трауме и менталне 

потресе. Њихово детињство је врло често несрећно. 

Зато деца проститутки немају нормалан живот. Када 

би дошло време уписа детета у школу, кад упитају 

мајку за име оца тог детета, мајка би морала дати два 

или више имена. Ја сам свестан да су последња 

научна достигнућа омогућила лаку идентификацију 

оба родитеља, помоћу генетских тестова. Зато ће неко 

рећи да је ова тачка важила у прошлости. 

 

2. По природи и урођеном нагону, човек је 

способнији за полигамију, него што је жена способна 

за полиандрију. 

 

3. Са биолошке стране гледано, лакше је 

човеку обављати своје дужности супружника, чак и 

ако има више жена. Жена међутим, ако има неколико 

мужева неће бити у стању обављати своје дужности 

као супруга. Жена пролази кроз неколико 

психолошких фаза током менструалног циклуса. 

 

4. Жена која има више мужева има више 

сексуалних партнера истовремено и тиме је 

подложнија венеричним и сексуално преносивим 

болестима, које се, опет, могу пренети на њене 



мужеве, чак и ако нико од њих нема ни једну 

ванбрачну везу. Ништа од овога се не догађа када 

човек има више жена и ни један брачни партнер не 

упражњава ванбрачне односе. 

 

Наведени разлози се врло лако уочавају и у 

складу су са логиком. Највероватније постоји још 

разлога због којих је Узвишени Аллах, Који зна све, 

забранио жени да има више мужева. 
 


