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چکیده:
مشروعیت مسأله تعدد زوجات برگرفته از آیات قرآن کریم است ،اما در باب فلسفه و حکمت آن و نیز نوع
مشروط شدن آن به شرط عدالت ،میان برخی علمای اسالمی اختالف است .در این مقاله نوع نگاه شهید
مطهری به حکمت و فلسفه این حکم و نیز شرط عدالت واکاوی و با دیدگاههای عالمه طباطبایی
مقایسه شده است.
اختالف موجود میان آرای عالمه طباطبایی و شهید مطهری در حکمت و فلسفه این حکم در آن است
که از دیدگاه عالمه ،علت تشریع حکم تعدد زوجات بر اساس طبیعت چندهمسری مرد بوده و حق مرد
است ،اما از دیدگاه شهید مطهری ،علت اصلی تشریع حکم تعدد زوجات ،مشکالت اجتماعی ناشی از
فزونی تعداد زنان آماده ازدواج بر مردان در اثر مسائل و رخدادهای طبیعی است و لذا حق زن میباشد و
نگاه به این مسأله به عنوان یک حق و تکلیف است؛ حقی برای زنان بازمانده از ازدواج و تکلیفی برای
مردانی که باو جود داشتن یک همسر دائم ،با دارا بودن شرایط خاص (احراز علم به اجرای عدالت پیش از
اقدام به تعدد زوجات و نه سعی در احراز آن بعد از تعدد زوجات -آنگونه که از کالم عالمه طباطبایی
برمیآید  ،)-مسؤولیت تشکیل دو تا سه خانواده دیگر را نیز بپذیرند.
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مقدمه و طرح مسأله
به تعبیر قرآن کریم ،اصل نخست در نظام خانواده ،تحقق مودت و رحمت است و
آرمان خانواده ،به تعبیر شهید مطهری ،رسیدن به وحدت میباشد (مطهرى،3193 ،
«ب» :ص .)87اما نگاه واقعبینانه اقتضا می کند که اگر چنین وحدتی حاصل نشد ،و یا
اگر مشکالت اجتماعی به نحوی بود که برای عده ای ،تشکیل خانواده و رسیدن به این
هدف میسر نشد ،امکان پاسخگویی به این نیاز و استعداد طبیعی وجود داشته باشد.
بر این اساس ،قوانین اسالم در باب خانواده را میت وان به دو دسته تقسیم کرد
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(مطهری« ،3193 ،الف» :ص :)31نخست قوانین آرمان گرایانه که متناظر با وضعیت
طبیعی و تکوینی اولی زن و مرد طراحی شده است؛ مانند قوانین مربوط به
خواستگاری ،مهریه ،نفقه و قوامیت مرد در خانواده که بر اساس اختالف استعدادها و
تفاوت های ذاتی ز ن و مرد طراحی شده و اصل بر این است که با این قوانین ،زن و مرد
در خانواده ،به اصل تحقق وحدت برسند .دسته دوم قوانین واقع بینانه که یا ناظر به
تعیین حدومرزهاست (آن گاه که در خانواده آن وضع مطلوب حاصل نشود)؛ مانند
قوانین مربوط به طالق ،عده و حضانت طفل ،و یا ناظر بر رفع معضالت اجتماعی
است؛ مانند مدیریت جنسی افرادی که توان یا امکان تشکیل خانواده را ندارند؛ در
حالی که تشکیل خانواده برای آنان یک حق محسوب میشود؛ مانند قانون تعدد
زوجات.
مهم ترین مبنای بحث شهید مطهری در مسأله تعدد زوجات ،نگاه به این مسأله
به عنوان یک حق و تکلیف است؛ حقی برای زنان بازمانده از ازدواج که به دالیل طبیعی
در جوامع و یا بر اثر معضالت اجتماعی ،امکان تشکیل خانواده برای آنها مهیا نشده
است و از این حق خود محروم مانده اند ،و تکلیفی برای مردانی که با وجود داشتن یک
همسر دائم ،با دارا بودن شرایط خاص ،مسؤولیت تشکیل دو تا سه خانواده دیگر را نیز
بپذیرند .در این مس أله میان شهید مطهری و برخی دیگر از اندیشمندان دینی،
تفاوتها یی در نوع نگاه به حکمت و فلسفه مسأله و نیز استلزامات آن وجود دارد که
ما در این نوشتار به بررسی و مقایسه دیدگاه ایشان با عالمه طباطبایی پرداختهایم.
پرسشها یی که در این نوشتار در پی پاسخگویی به آنها هستیم ،عبارتاند از:
تفاوت دیدگاه عالمه طباطبایی و شهید مطهری درباره حکمت و فلسفه تعدد زوجات
چیست؟ آیا تعدد زوجات حق مرد است یا زن؟ و اگر این مسأله ـ به تعبیر شهید

مطهری ـ حق زن است ،در آن صورت با توجه به این دیدگاه عالمه طباطبایی که
اگر طبیعت مرد چندهمسری است ،چگونه از دیدگاه شهید مطهری ،اصل بر ازدواج
دائم تک همسری است؟ احراز شرط عدالت توسط مرد که نص صریح قرآن کریم در
تعدد زوجات است ،قبل از تعدد زوجات الزم است یا پس از آن؟ مبنای شهید مطهری
که احراز شرط علم به اجرای عدالت را قبل از تعدد زوجات الزم میداند و مبنای
عالمه طباطبایی که ظاهراً معتقد به سعی در احراز آن پس از تعدد زوجات است،
چیست؟

ارتباط «تعدد زوجات» با «عدالت» در منظومه فکری شهید مطهری
مسأله تعدد زوجات در منظومه فکری شهید مطهری ارتباط تنگاتنگ با بحث عدالت
دارد .عدالت از مفاهیمی است که در اندیشه دینی از زوایای مختلفی به آن پرداخته شده
است .عدالت در ارتباط با مسأله حق و تکلیف و تعدد زوجات که موضوع این نوشتار
است ،از نوع عدالت تکوینی خداوند است؛ به این معنا که خداوند متعال از جهت اینکه
فیّاض عَلَی االطالق بوده و فاعلیتش تامّ است ،هر شیئی از ممکنات را در سیر تکاملی

مقایسه دیدگاه شهید مطهری و عالمه طباطبایی در مورد فلسفه و شرایط تعدد زوجات

«طبیعت مرد چندهمسری است»  ،تعدد زوجات چگونه به عنوان حق زن بهشمار میآید؟

خود به اندازه استعداد ذاتی و حدود ماهویاش از فیض وجود بهرهمند نموده و به
اندازه قابلیت ذاتی اش ،به هریک از آنها استعداد داده است (مطهّری ،3117 ،ج:3
ص )84و این است معناى آن جمله که در تعریف عدالت گفتهاند « :الْعَدالَةُ اعْطاءُ كُلِّ ذى
حَقٍّ حَقَّهُ ؛ عدالت این است که حق هر ذىحقى به خودش برسد» (فخر رازى3451 ،ق،
ج :1ص714؛ فیض کاشانى3478 ،ق ،ج :7ص 157؛ محقق سبزوارى :3117 ،ص317؛
آشتیانى :3181 ،ص143؛ سبحانى3470 ،ق ،ج :0ص .)111بنابراین عدالت رعایت
تناسب هر چیز است و به همین جهت است که امیرالمؤمنین

فرمودهاند« :الْعَدْلُ يَضَعُ

االْمورَ مَواضِعَها ؛ عدل هر چیزى را در جاى خود و محل خود قرار مىدهد( ».نهج
البالغه ،حکمت )411
اما اینکه جای هر چیزی کجاست و این جای گذاری بر اساس چه معیاری صورت
می گیرد ،شهید مطهری بر اساس دو شاخص ،مسأله را تبیین نمودهاند - 3 :رابطه فاعلی،
 - 7رابطه غایی (مطهرى ،3118 ،ج :1ص) 705؛ که البته رابطه فاعلی نیز در فاعل حکیم
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به رابطه غایی برمی گردد؛ به این معنا که فاعل حکیم در دستگاه خلقت و در سیر
تکاملی موجودات ،هر نوعی از انواع موجودات را در مداری مخصوص به خود او قرار
داده و سعادت او را نیز در همان نهاده که در مسیر خودش حرکت کند تا به غایت
خود برسد ،بنابراین هر استعداد در هر موجودی ،مبنای یک حق طبیعی است .به عنوان
مثال استعداد یادگیری علم در انسان وجود دارد و همین استعداد ،مبنای حق یادگیری
علم در انسان است ،اما این حق برای حیوانات وجود ندارد؛ زیرا چنین استعدادی در
آنها نیست .همچنین است استعداد غریزه جنسی که به عنوان نمونه در انسان ،حق
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ازدواج و فرزندآوری را بهوجود میآورد تا با این استعداد -که حقی نیز برای او ایجاد
میکند  ،-ازدواج کرده و تولید و تربیت نسل انسانی نماید (غایت).
از آنچه گذشت ،روشن میشود که ازدواج و فرزندآوری ازآن جهت که ریشه در
استعدادی خاص در انسان دارد (که از سوی فاعل حکیم در او قرار داده شده است)،
حقی برای او ایجاد می کند و در مقابل ،مسؤولیت و تکلیفی هم برای او ایجاب
می نماید که همان مسؤولیت تربیت نسل انسانی است (برای رسیدن به غایت تکامل
انسان)؛ ز یرا هر حقی برای انسان مسؤولیتی نیز بهوجود میآورد.
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بنابراین ازدواج و فرزندآوری یک حق است که هر انسانی می تواند و بلکه باید آن
را مطالبه کند و الزم است زمینهها ی رسیدن به این حق از سوی خود او و خانواده و
جامعه فراهم شود .حتی به تعبیر شهید مطهری ،دختران ز ودتر از پسران حق ازدواج
دارند (همان ،ج :33ص) 491؛ زیرا زودتر از پسران به بلوغ جنسی میرسند و این
استعداد در آنها  ،حق ازدواج را بهوجود میآورد.
مبنای بحث شهید مطهری در مسأله تعدد زوجات همین مطلب است که تأهل از
طبیعی ترین حقوق بشری است و هیچ بشری را از این حق تحت هیچ عنوانی نمی توان
محروم کرد (همو« ،3193 ،ب» :ص .)10اکنون اگر به دالیل طبیعی در جوامع و یا بر
اثر برخی معضالت اجتماعی ،تعداد زنان آماده به ازدواج بر تعداد مردان آماده به ازدواج
فزونی داشته باشد ،آیا آنها نباید حق تشکیل خانواده داشته باشند؟
همان گونه که خواهیم گفت ،به صورت طبیعی تعداد مردان آماده به ازدواج بر تعداد
زنان فزونی نمی گیرد و در فرض فزونی نیز ،چندشوهری در زنان به جهت تفاوت
اساسی میان ساختار روانی و گرایشات طبیعی و فطری زن و مرد ،اختالط انساب،
مغایر ت آن با کرامت و شخصیت زن و نیز آثار اجتماعی نامطلوب آن ،در میان اقوام و

تمدنها مرسوم نبوده و مورد تأیید شرایع نیز نمیباشد (همان :ص .)44- 47عالوه بر
مردان وجود دارد  -و در مقاله بدان پرداخته شده است  ،-در نقطه مقابل وجود ندارد.
مطالعات تاریخی و جامعهشناسانه نیز نشان میدهد که چندشوهری ،پدیدهای بسیار
نادر بوده و فقط در برخی قبایل محدود (بسیار کمتر از یک درصد) در تاریخ گزارش
شده است( .گیدنز :3111 ،ص430؛ مور :3111 ،ص)11

حکمت و فلسفه تشریع تعدد زوجات
مهم ترین مسأله در تعیین حکمت و فلسفه تشریع تعدد زوجات آن است که بدانیم
تعدد زوجات حق زن است یا مرد؟ کسانی که این مسأله را حق مرد دانستهاند ،ازآن
جهت بوده که طبیعت مرد را چندهمسری دانسته و بر اساس مبنایی که گذشت،
معتقدند چون استعداد چندهمسری در طبیعت مرد موجود است ،ازاینرو این استعداد
مبنای یک حق طبیعی در مرد میشود که همان چندهمسری یا تعدد زوجات است و به
همین خاطر در این نوع نگاه ،قانون تعدد زوجات از جمله قوانین آرمان گرایانه اسالم
خواهد بود که متناظر با وضعیت طبیعی و تکوینی اولی مرد طراحی شده است.
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آن ،ضرورت اجتماعی که درباره تعدد زوجات و فزونی تعداد زنان آماده به ازدواج بر

اما کسانی که این مسأله را حق زن دانسته اند ،در حقیقت این قانون را از جمله
قوانین واقع بینانه اسالم دانسته اند که ناظر به برطرف کردن معضالت اجتماعی برای
مدیریت جنسی زنان آماده ازدواجی است که به دالیل مختلف ،تعداد آنان بر مردان
آماده ازدواج فزونی یافته و از سویی ،امکان تشکیل خانواده را نداشته و از حق طبیعی
تشکیل خانواده محروم ماندهاند.
پرسش اساسی که در خصوص دیدگاه نخست مطرح میشود ،آن است که آیا
طبیعت مرد چندهمسری است که تعدد زوجات حق او باشد یا خیر؟
شهید مطهری در بحث از تعدد زوجات ،نخست فرضیهها و دیدگاههای بیانشده
درباره علت های تاریخی و اجتماعی تعدد زوجات را مطرح و نقد مینماید که از جمله
این علتها می توان به این موارد اشاره کرد :محدود بودن دوره فرزندزایی زن ،عامل
عدد و عشیره و عوامل اقتصادی که زن و فرزند زیاد بهویژه در نظامهای قبیلگی قدیم
به نفع مرد بوده است.
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ایشان پس از طرح فرضیهها ی مذکور در علل تعدد زوجات ،با مردود دانستن آنها
به عنوان علت و فلسفه تعدد زوجات ،برخی از این فرضیه ها از قبیل علل روی آوردن
مرد به تعدد زوجات را از جنبه زور و ظلم و استبداد برشمرده است؛ بدون آنکه
مجوزی بر ای او محسوب شود ،و برخی را از جنبه حقوقی قابل مطالعه دانسته که تنها
می تواند مجوزی برای مرد یا برای اجتماع شمرده شود و نه به عنوان علت و فلسفه
تشریع این قانون؛ از قبیل نازا بودن زن در خانواده یا نیازمندی کشور به کثرت نفوس.
(مطهرى« ،3193 ،ب» :صص 14- 13و )91
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وی پس از مردود دانستن دو رویکرد فوق ،نوع سومی به عنوان علت تعدد زوجات
ذکر میکند که نه تنها مجوز تعدد زوجات محسوب می گردد ،بلکه موجب حقی از
جانب زن و تکلیفی بر عهده مرد و اجتماع است و آن علت ،فزونی تعداد زنان آماده
ازدواج بر مردان است.
ایشان با ارائه آمارهای گوناگون از کشورهای مختلف جهان ،این مدعا را ثابت
می کند که همواره بر اثر عوامل مختلف در جوامع ،تعداد زنان آماده ازدواج بیشتر از
مردان است .برخی از این عوامل به مبارزه انسان با انسان برمی گردد (مانند جنگها) ،و
برخی به مبارزه انسان با طبیعت و حوادث طبیعی (مانند غرق شدنها ،زیر آوار
ماندنها ،سقوطها ،تصادف ها ،عدم مقاومت در برابر بیماریها) که بیشتر متوجه جنس
مرد است( .همان :ص)11- 11
شهید مطهری با توجه به مبنای حق تأهل به عنوان حق طبیعی بشری ،و واقعیت
فزونی نسبی تعداد زنان آماده ازدواج بر مردان ،نتیجه می گیرد که اگر تک همسری تنها
صورت قانونی ازدواج باشد ،عمالً گروه زیادی از زنان از حق طبیعی انسانی خود (حق
تأهل) محروم می مانند و تنها با قانون تجویز تعدد زوجات ـ البته با شرایط خاصی که
دارد ـ این حق طبیعی احیا میشود( .همان :ص)14
از دیدگاه ایشان ،این تنها حکمت و فلسفه تشریع حکم تعدد زوجات است و حتی
مواردی مانند احتیاج اجتماع به تکثیر نسل ،فقط می تواند به عنوان مجوزی برای آن
محسوب شود و نه علت و فلسفه آن (همان :صص 91و  .)14بهنظر میرسد میان این
دو تعبیر تفاوت بسیاری است؛ زیرا اگر نیاز اجتماع به تکثیر نسل به عنوان مجوز این
مسأله محسوب شود ،در آن صورت اجرای حکم ،مستلزم آن است که موجب ایجاد
مفسدهای بزرگ تر در اجتماع نشود .به عبارتی ،محروم ماندن زنان آماده ازدواج از

تشکیل خا نواده ،خود یک مفسده است ،اما اگر آسیب های ناشی از نبود بسترهای
آسیبدیده) ،در آن صورت نخست می بایست به مهیا نمودن بسترهای فرهنگی در
جامعه همت گماشت و از بروز آسیبی بزرگ تر جلوگیری کرد.

دیدگاه عالمه طباطبایی درباره تعدد زوجات
عالمه طباطبایی ذیل آیات دوم و سوم سوره نساء که درباره تعدد زوجات است،
علل متعددی را برای این حکم ذکر می کند .از مجموع مباحث عالمه طباطبایی ،شش
علت یا فلسفه برای تعدد زوجات بهدست میآید.
 .1طبیعت چندهمسری مرد
ایشان معتقد است آنچه مشهور شده که شهوت جنسی در زن بیشتر و زیادتر از مرد
است ،ادعای نادرستی است و شهوت زنان عفیف ،زیادتر از مردان نیست ،بلکه شهوت
جنسی مرد معادل است با شهوتی که در یک زن ،بلکه دو زن و سه زن وجود دارد .از
سوی دیگر ،دین اسالم بر این معنا ع نایت دارد که حداقل واجب از مقتضیات طبیعت و
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مناسب فرهنگی در جامعهای ،مفسدهای بزرگ تر را ایجاد کند (مانند طالق و فرزندان

خواهشها ی نفس باید ارضا گردد و کسی از این حداقل محروم نماند .بههمین جهت
اسالم این مطلب را مورد نظر قرار داده که شهوت هیچ مردی ،در هیچ زمانی در بدن
محصور نشود و او را وادار به تعدی و فجور و فحشا نکند( .طباطبایی3195 ،ق ،ج:4
ص)388
از نگاه عالمه ،تجویز حکم چندهمسری ،شدت حرص مرد را شکسته و تسکین
می دهد؛ زیرا به قول معروف ،هر کس که از چیزی منع شود ،به آن حریص تر می گردد
(کل محروم حریص) ،ازاین رو اگر قانون ،مردان را از غیر همسر اول منع کند،
حریص تر میشوند .ولی اگر قانون به آنان اجازه ازدواج با همسر دوم و سوم را بدهد؛
هرچند بیش از یک همسر نداشته باشند ،عطش حرصشان فرو مینشیند و همین باز
بودن راه ،بهانه آنها را از ارتکاب زنا از دستشان می گیرد .عالمه به نظر برخی از
دانشمندان غربی (جان دیون پورت انگلیسی) استناد کرده که گفتهاند« :در اشاعه زنا و
فحشا در میان ملتها ی مسیحی ،هیچ عاملی نیرومند تر از تحریم چندهمسری کلیسا
نبوده است( .همان :ص)389
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بهنظر میرسد از آنجا که مهم ترین مبنای عالمه طباطبایی در بحث تعدد زوجات،
حق دانستن این مسأله برای مرد است ،ازاینرو در اینجا موضوع چندبرابر بودن شهوت
جنسی مرد را عنوان کرده تا نشان دهد که خداوند مطابق نیاز جنسی مرد ،به او حق
تعدد زوجات داده است.
یکی از اشکاالت اساسی که با پذیرش این مبنا به نظر میرسد ،آن است که اگر
تعدد زوجات حق مرد باشد ،در آن صورت اسالم چگونه این حکم را به همه مردان
توصیه نکرده است؟ در حالی که در صورت حق بودن ،الزم است که همه مردان حق
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مطالبه گری آن را داشته باشند ،اما آن گونه که عالمه نیز بیان میدارد ،تنها برای کسانی
که توانایی دارند ،جایز شمرده شده است؛ آن هم در صورتی که بتوانند بین همسران
خود ،عادالنه رفتار کنند! (همان ،ص)388
برخی نویسندگان نیاز جنسی بیشتر مرد را نوعی هرزگی میدانند که برخاسته از
امری طبیعی و نیازی فطری در اوست! (امامی :3197 ،ص .)10در حالی که اگر هم
میان زن و مرد تفاوتی در خصوص غریزه جنسی وجود داشته باشد ،به تفاوت فطری
آنان برنمی گردد؛ زیرا فطرت ز ن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو از فطرت انسانی واحدی
برخوردار هستند و اگر هم تفاوتی باشد ،ناشی از تفاوتهای طبیعی آنان است .از
سویی اگر این نیاز ـ آن گونه که عالمه طباطبایی و برخی نویسندگان بدان اشاره
کرده اندـ در مرد چندبرابر زن باشد ،در آن صورت حقی را در مرد ایجاد میکند و در
برابر آن الزم است که خداوند برای این حق او ،زنان را چندبرابر میآفرید تا این حق
مردان پاسخ داده شود تا امکان بهره مندی همه مردان از این حق مطلوب و موافق
طبیعت آنها فراهم شود.
بنابراین طبیعت مرد ،چندهمسری نیست و به گفته شهید مطهری ،تعدد زوجات
ناشی از یک مشکل اجتماعی است ،نه طبیعت ذاتی مرد (مطهرى« ،3193 ،ب» :ص)84
و تساوی نسبی زن و مرد در نظام تکوین نیز این مطلب را تأیید میکند.
نکته دیگر درباره عبارت « کل محروم حریص» ـ که در اشاره به این سخن مشهور
است« :االنسانُ (المرءُ) حَريصٌ عَلی مَا مُنِع»ـ در کالم عالمه است که نیازمند بررسی
میباشد .این تعبیر سخنی مشهور است که در برخی کتابهای اندیشمندان دینی آمده
است (مجلسی3451 ،ق ،ج :4ص450؛ حر عاملی3470 ،ق ،ج :3ص41؛ صدرالمتألهین،
 ،3113ج :1ص .)93شهید مطهری در اینباره چنین می گوید« :اینکه میگویند «الْانْسانُ

حَريصٌ عَلى ما مُنعَ مِنْهُ» مطلب صحیحى است ،ولى نیاز به توضیح دارد .انسان به چیزى
تمنّاى چیزى را در وجود شخصى بیدار کنند و آن گاه او را ممنوع سازند .اما اگر امرى
اصالً عرض ه نشود یا کمتر عرضه شود ،حرص و ولع هم نسبت به آن کمتر خواهد بود
 ...ازاینروی برداشتن قیود اجتماعى ،مشکل را حل نمی کند ،بلکه بر آن میافزاید .در
مورد غریزه جنسى و برخى غرایز دیگر ،برداشتن قیود ،عشق واقعی را میمیراند ،ولى
طبیعت را هرزه و بیبندوبار می کند .در این مورد هرچه عرضه بیشتر شود ،هوس و میل
به تنوّع افزایش می یابد .از یک نوع خاص بی عفتى خستگى پیدا میشود ،ولى نه بدین
معنا که تمایل به عفاف جانشین آن شود ،بلکه بدین معنا که آتش و عطش روحى زبانه
میکشد و نوعى دیگر از فحشا را تقاضا میکند؛ و این تقاضاها هرگز تمامشدنى
نخواهد بود( ».مطهری ،3117 ،ج :39صص 413و )401
 .2محرومیتهای مقطعی مرد در خانواده در زمان عذر زن
از دیدگاه عالمه طباطبایی ،اگر مرد به داشتن یک زن محکوم باشد ،در ایامی که زن
عذر دارد؛ یعنی نزدیک به یک سوم از ایام معاشرتش که ایام عادت و برخی از ایام
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حرص می ورزد که هم نسبت به آن تحریک شود ،هم از آن منع شود؛ به اصطالح،

بارداری و وضع حمل و ایام شیردادن و امثال آن است ،او ناگزیر از گناه و فجور
می شود و اسالم جامعه بشری را بر اساس زندگی عقلی بنا نهاده است ،نه بر اساس
زندگی احساسی( .طباطبایی3195 ،ق ،ج :4ص)388
 .3تکثیر نسل
به تعبیر عالمه ،یکی از مهم ترین مقاصد و اهداف در اسالم ،زیاد شدن نسل
مسلمانان و آباد شدن زمین و ریشه کنی شرک و فساد بهدست آنان است .بر همین
اساس ،یکی از راهکارهای اسالم جهت تحقق این هدف ،تشر یع حکم تعدد زوجات
بوده است (همان :ص.)389
از دیدگاه شهید مطهری ـ همان گونه که بیان گردیدـ ،علت تشریع حکم تعدد
زوجات ،احتیاج اجتماع به کثرت نفوس نیست ،بلکه احتیاج اجتماع به کثرت نفوس
می تواند مجوز برای تعدد زوجات باشد و نه علت و فلسفه آن (مطهرى« ،3193 ،ب»:
صص 91و  .)14عالوه بر آنکه بهنظر میرسد این سخن شهید مطهری در تجویز تعدد
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زوجات در این ضرورت اجتماعی ،مربوط به مواقعی باشد که احتیاج اجتماع به کثرت
نفوس با راهکارهای دیگری درمان نشود و راه تعدد زوجات تنها راه درمان باشد؛ زیرا
اگر این احتیاج اجتماع به کثرت نفوس علت های دیگری داشته باشد ،مانند کاهش آمار
ازدواج به دلیل بحران های اقتصادی و یا فرهنگی و مانند آن ،درآنصورت تجویز تعدد
زوجات به عنوان راهکار درمان چنین مشکل اجتماعی که ریشه در عوامل دیگری دارد،
نه تنها موجب برطرف شدن مشکل نمیشود ،بلکه خود موجب افزایش بحران در جامعه
و به عنوان نمونه رشد آسیبها ی اجتماعی ناشی از افزایش تعداد پسران آماده ازدواجی
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می شود که به دلیل مشکالت اقتصادی و یا فرهنگی ،ازدواج نکردهاند و در مقابل،
دخترانی که می توانستند با آنها ازدواج نمایند ،به ازدواج دوم یا سوم مردان متاهل
درآمدهاند!
 .4تعداد بیشتر مردان نسبت به زنان
عالمه طباطبایی در بررسی روایی تعدد زوجات ،به نقلی از محمدبن سنان اشاره
می کند (ابن بابویه ،3180 ،ج :7ص )054که می گوید :یکی از علل تعدد زوجات آن
است که تعداد زن ها بیشتر از مردان است (طباطبایی3195 ،ق ،ج :4ص.)310
گفت نی است در بررسی علل و عوامل تعدد زوجات بهدست آمد که فزونی تعداد
زنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج ،علت اصلی این امر است و نه فزونی عدد
زنان بر مردان بهصورت کلی .درباره علل این فزونی یک سویه ،بر اساس مبانی
جمعیتشناختی و نیز جامعهشناختی باز سخن خواهیم گفت.
 .5جلوتر بودن سن بلوغ زن نسبت به مرد
بر اساس این مبنا ،از منظر عالمه ،زنان به ویژه در مناطق گرمسیری ،وقتی به
نُهسالگی میرسند ،شایستگی ازدواج را پیدا می کنند ،در حالی که بسیاری از مردان قبل
از شانزدهسالگی به این آمادگی نمیرسند .ازاینرو الز مه این خصوصیت آن است که
اگر متولدان یک کشور را ـ با فرض اینکه دخترانش برابر پسران باشدـ در نظر بگیریم،
سرِ سال شانزدهم ،متولدان پسر تنها یک سال (یعنی سال اول از آن شانزده سال) آماده
ازدواج می باشند ،درحالی که متولدان دختر ،هفت سال از شانزده سال ،به سن ازدواج
رسیده اند؛ یعنی متولدان سال اولِ پسران تا سالِ هفتم دختران .و اگر متولدان بیستوپنج

سال یک کشور را در نظر بگیریم ،سرِ سال بیستوپنجم ،مرحله رشد بلوغ مردان است،
حد وسط را مع یار قرار دهیم ،برای هر یک پسر ،دو دختر آماده ازدواجاند و این نسبت
را طبیعت پسر و دختر برقرار کرده است( .همان ،ص)381
بهنظر می رسد بر اساس این نوع احتساب و معیار عالمه طباطبایی ،همواره در
جوامع ،علت فزونی تعداد زنان آماده به ازدواج بر تعداد مردان ،فقط فاصله سن بلوغ
آنها باشد؛ که البته این نوع احتساب نیز در جای خود نیازمند بررسی بوده و بهنظر
می رسد قابل خدشه باشد .اما بر اساس معیار و احتساب شهید مطهری ،علت فزونی
تعداد زنان آماده ازدواج بر مردان ـ که این آمار معموالً از دهدرصد نیز تجاوز نمیکند
(مطهرى« ،3193 ،ب» :ص)87ـ تنها معضالت و مسائل اجتماعی مانند مرگومیرها و
جنگها و توانایی بیشتر زنان در برابر بیماریها و امثال آن است و این مسأله ارتباطی با
فاصله سن بلوغ دختر و پسر ندارد.
البته عالمه در جایی دیگر ،به نقش جنگها در کمتر شدن تعداد مردان نسبت به
زنان اشاره می نماید و این عامل را نیرومندترین عامل برای رواج چندهمسری در میان
قبایل (به جهت جنگ و خونریزی میان قبایل) ذکر میکند ،ولی بهنظر میرسد این
عامل از منظر ایشان – همان گونه که خود نیز اشاره کردهاند  -نیرومندترین عامل در میان
قبایل است (طباطبایی3195 ،ق ،ج :4ص .)381در حالی که از منظر شهید مطهری تنها
به قبایل اختصاص ندارد ،بلکه در میان تمام جوامع وجود دارد و بر همین اساس،
نیرومندترین و تنها عامل و حکمت تشریع حکم تعدد زوجات است.
 .6عمر بیشتر نیروی تولید نسل در مرد نسبت به زن
ازجمله دیگر علت های تعدد زوجات از منظر عالمه ،آن است که خاصیت تولید
نسل و یا دستگاه تناسلی مرد ،عمری بیشتر از دستگاه تناسلی زن دارد؛ زیرا بیشتر زنان
در سن پنجاهسالگی یائسه میشوند ،در حالی که دستگاه تناسلی مرد سالها پس از
پنجاهسالگی قادر به تولید نسل میباشد و چه بسا آنکه قابلیت تولید نسل در مردان تا
دوبرابر زنان باقی میماند ،ازاینرو طبیعت به مردان اجازه تعدد زوجات داده است؛ زیرا
معقول نیست که طبیعت به مردان نیروی تولید بدهد و آنها را از تولید باز دارد و شیوه
جاری در علل و اسباب نیز این معنا را نمیپذیرد( .همان :ص)381
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و متولدان ده سال از پسران و پانزده سال از دختران آماده ازدواج شدهاند .اگر نسبت
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بسیاری از محققان و مفسران دیگر نیز حکمتها ی مذکور توسط عالمه طباطبایی را
برای تعدد زوجات برشمردهاند( .بالیسانی3451 ،ق :ص41؛ زحیلی3459 ،ق ،ج:1
ص319؛ مکارم شیرازی ،3113 ،ج :1ص)715- 701
در مجموع بهنظر میرسد جمع میان شش حکمت و فلسفه ذکرشده از سوی عالمه
طباطبایی برای تعدد زوجات کمی دشوار باشد؛ زیرا برخی از آنها به طبیعت
چندهمسری مرد برمی گردد (حکمت اول و دوم) ،و برخی به معضالت و مشکالت
اجتماعی (حکمت سوم و چهارم) ،و برخی به تفاوتها ی تکوینی زن و مرد و تأثیر آن
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در مسائل اجتماعی (حکمت پنجم و ششم) .همچنین برخی از این حکمتها جنبه
فردی دارد؛ مانند نازا بودن زن یا بیماری یا یائسه شدن زن و مانند آن ،و برخی دیگر
جنبه اجتماعی دارد؛ مانند نیاز جامعه به کثرت نفوس.
به عبارتی مبنای عالمه در این مسأله در برخی موارد ،ناظر به طبیعت و تکوین زن و
مرد است ،و در برخی موارد ناظر به مسائل اجتماعی ،که این دو مقوله به دشواری با
یکدیگر قابل جمع و تطبیق است.
از سوی دیگر ،تمامی حکمتهای یادشده اوالً به عنوان علت تامه در مسأله تعدد
زوجات محسوب نمی شوند ،ثانیاً عامل واقعی نیز نیستند .این در حالی است که دیدگاه
شهید مطهری در نظریه فزونی آمار زنان آماده ازد واج بر مردان ،عاملی واقعی است که
بر اساس مبانی جمعیتشناختی و جامعهشناختی ارائه شده و در تعدادی از مردان نیز
ایجاد تکلیف می نماید (با احراز شرط علم به اجرای عدالت که خواهیم گفت).
در مبنای جمعیت شناختی این نظریه ،تکیه بر این امر است که در اثر شرایط جوامع،
تعداد زنان آماده ازدواج بیش از مردان آماده ازدواج است و این فزونی تعداد زنان،
جامعه را دچار نوعی بحران می نماید ،به همین جهت الزم است مردانی که علم به
اجرای عدالت پیش از چندهمسری داشته و توان پذیرش این مسؤولیت را دارا
میباشند ،بهجای یک همسر ،تعدد زوجات د اشته باشند تا تعادل برقرار شود.
در مبنای جامعه شناختی این نظریه نیز ،بر اساس نظر بسیاری از محققان ،در حالت
عادی و طبیعی ،از آنجا که مردان بیشتر درگیر مشکالت زندگی و فعالیتهای مختلف
اجتماعی خطرناک جهت کسب معاش می باشند ،بیشتر در معرض مرگومیر قرار
میگیرند ؛ عالوه بر آنکه مصائب اجتماعی نظیر جنگها نیز موجب میشود که همواره
تعداد زنان بدون شوهر زیادتر باشد (طه :7551 ،ص373؛ باجوری ،3981 ،ج:3

ص348؛ بالیسانی3451 ،ق :ص .)40- 47این آمار در تحقیقات جامعهشناسی و بررسی

آرمان خانواده و حکم تعدد زوجات
همان گونه که بیان گردید ،بر اساس دیدگاه شهید مطهری ،آرمان خانواده وحدت
است و این امر با تک همسری بهتر تحقق می یابد .بهنظر میرسد ریشه و پشتوانه
استدالل فقهی این بحث را بتوان ادعای بسیاری از فقهای متقدم و متأخر درباره جواز
تعدد زوجات  -و نه استحباب آن – دانست .از دیدگاه بسیاری از فقهای متقدم و برخی

فقهای متأخر ،اصل بر تک همسری در خانواده است ،ازاینرو تعدد زوجات – بنا بر

ضرورتهای اجتماعی – تنها جایز است و نه مستحب.

شیخ طوسی ادعای عدم خالف در جواز تعدد زوجات (و نه استحباب آن) میکند و
در دو کتاب المبسوط و الخالف ،به صورت صریح فتوا میدهد که تعدد زوجات جایز
است ،اما مستحب است که به یک زن اکتفا شود .ایشان این قول ر ا مورد قبول همه
فقها دانسته است (طوسی3181 ،ق ،ج :1ص4؛ همو3451 ،ق ،ج :0ص .)333محقق
اردبیلی احتمال داده است که شیخ در عبارت خود ،نظر به کراهت تعدد زوجات داشته
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جمعیتشناسی اقوام مختلف نیز تأیید شده است( .حسینی و دیگران :3183 ،ص)334

است( .اردبیلی ،بی تا :ص)059
عالوه بر شیخ طوسی ،برخی فقهای دیگر مانند قاضی ابن براج (3451ق ،ج:7
ص )147و نیز طبرسی (3435ق ،ج :7ص ،)788فتوا به استحباب اقتصار به یک زن
داده اند .گرچه در نقطه مقابل این دیدگاه ،برخی فقهای متقدم و متأخر نیز اصل در تعدد
زوجات را بر استحباب دانسته و آن را مانند اصل ازدواج ،مستحب میدانند (حر
عاملی3459 ،ق ،ج :75ص743؛ نجفی3454 ،ق ،ج :79ص10؛ تبریزی3471 ،ق ،ج:1
ص .)715شاید دیدگ اه کسانی چون عالمه طباطبایی درباره حق تعدد زوجات برای مرد
و غریزه جنسی بیشتر او ،بر همین مبنا استوار باشد.
آنچه بیان گردید (درباره سه قول اباحه یا جواز و استحباب و کراهت تعدد زوجات
در میان فقها) ،درباره حکم نفسی تعدد زوجات بود ،اما این حکم به دالیل عارضی،
یعنی درصورت نیاز و ضرورتها ی اجتماعی ـ که بیان گردیدـ ،استحباب یا وجوب
خواهد داشت؛ چنان که اصل ازدواج نیز به جهات عارضی ممکن است مشمول یکی از
احکام پنج گانه گردد( .بحرانی3450 ،ق ،ج :71ص)31
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شرایط تعدد زوجات
 .1عدالت
قرآن کریم در آیه سوم سوره نساء ،موضوع تعدد زوجات را مشروط به عدالت
نموده است؛ « َفإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» .مفسران و فقیهان درباره شاخصههای تحقق
عدالت در چندهمسری ،وجوهی را بیان داشته اند که اشاره خواهیم کرد.
موضوع این آیه ،یتیمانی بوده اند که غالباً بر اثر جنگها بیسرپرست شده و
مسلمانان اداره اموال آنان را بر عهده می گرفتند .درباره این آیه شریفه ،آرای تفسیری
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مختلفی بیان شده است ،ولی مشهورترین قول تفسیری آن است که اگر می ترسید که
هنگام ازدواج با دختران یتیم ،عدالت را درباره آنها رعایت نکنید ،با دیگر زنان حالل،
دو یا س ه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد
مراعات ننمایید ،تنها به یک همسر اکتفا کنید( .طباطبایی3195 ،ق ،ج :4ص311؛
زمخشری3451 ،ق ،ج :3ص)411
شهید مطهری درتبیین معنای آیه شریفه می گوید :یعنی اگر به خود اطمینان ندارید
که با عدالت رفتار کنید ،پس به یکی اکتفا کنید (مطهرى« ،3193 ،ب» :ص .)357ایشان
درباره بیم از عدم عدالت که در آیه شریفه مطرح شده ،معتقد است افرادی که شرایط
اسالمی را در تعدد زوجات کامالً رعایت می کنند ،بسیار کماند.
شهید مطهری بیم مطرحشده در آیه شریفه را با مسأله بیم از ضرر استعمال آب برای
بدن در وضو و یا بیم از ضرر روزه برای بدن مقایسه کرده و می گوید« :در فقه اسالمی
چنین اشخاصی که بیم از ضرر وضو و یا روزه دارند ،نباید وضو بسازند و روزه
بگیرند .درباره تعدد زوجات نیز نص قرآن کریم است که اگر بیم دارید که نتوانید میان
زنا ن خود به عدالت رفتار کنید ،یک زن بیشتر نگیرید .با این حال آیا شما در عمر از
یک نفر شنیده اید که بگوید می خواهم زن دوم بگیرم ،اما بیم دارم که رعایت عدالت و
مساوات میان آنها نکنم ،بگیرم یا نگیرم؟ من که نشنیده ام  ...مردم ما با علم و تصمیم
اینکه به عدالت رفتار نکنند ،زنان متعدد می گیرند و این کار را به نام اسالم و زیر
سرپوش اسالمی انجام میدهند .اینها هستند که با عمل ناهنجار خود اسالم را بدنام
میکنند( ».همان :ص)354

از این سخن شهید مطهری چنین برمیآید که ایشان شرط احراز علم به اجرای
مجدد نماید ،باید حالت عدالت را قبل از تعدد زوجات کسب نموده و مطمئن شود و
علم پیدا کند که می تواند عدالت را بین دو زن رعایت کند و این مطلب از مقایسهای که
با بحث ترس از ضرر وضو و روزه کردهاند ،روشن میشود.
گفتنی است درباره چگونگی احراز شرط عدالت و اینکه این شرط نیاز به احراز و
اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص باید احراز شود ،میان محققان اختالف نظر
وجود دارد .برخی معتقدند که این احراز باید توسط قاضی صورت گیرد (جمل ،بیتا:
صص 351و 377؛ باجوری ،3981 ،ج :3ص .)708در ایران نیز برخی محققان و
حقوقدانان از این دیدگاه دفاع کردهاند( .مهرپور :3119 ،ص)351- 351
عالمه طباطبایی در این زمینه ،نگاهی متفاوت با شهید مطهری دارند و از کالم ایشان
چنین برداشت میشود که حالت عدالت می تواند بعد از تعدد زوجات حاصل شود؛
یعنی مرد تع دد زوجات را انجام دهد و پس از آن سعی در انجام عدالت نماید (پس از
ازدواج دوم یا سوم یا چهارم ،عدالت را رعایت کند) .و این بدان جهت است که به
اعتقاد عالمه ،موضوع تعدد زوجات در آیه شریفه « فَإِنْ خِفْتُمْ أَال تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» ،معلق به
ترس شده و نه علم؛ زیرا غالباً علم برای کسی حاصل نمیشود و قهراً اگر خداوند علم
را آورده بود و موضوع معلق به علم شده بود ،مصلحت حکم از دست میرفت.
(طباطبایی3195 ،ق ،ج :4ص)318
به عبارتی از دیدگاه شهید مطهری ،تعدد زوجات مشروط به علم به اجرای عدالت
قبل از ازدواج مجدد شده ،اما از دیدگاه عالمه ،مشروط به کسب عدالت بعد از ازدواج
مجدد شده است و میان این دو تفاوت بسیار است؛ زیرا بر اساس دیدگاه عالمه ،مطابق
این شرط ،بسیاری از افراد می توانند اقدام به ازدواج دوباره نمایند ،اما مطابق دیدگاه
شهید مطهری و بر اساس شرط ایشان ،تعداد بسیار اندکی بر اساس ضرورتهای
اجتماعی ـ که معموالً از حدود دهدرصد نیز تجاوز نمیکند (مطهرى« ،3193 ،ب»:
ص)87ـ با شرایط خاص رشد یافتگی ،می توانند اقدام به ازدواج مجدد نمایند و این
گونه با تعدد زوجات این گروه ،آسیبی نیز به نظام خانواده نخست در جامعه وارد
نمیشود .در این گروه از خانوادهها ی رشدیافته که مطابق دیدگاه شهید مطهری ،برای
مرد در ابتدا علم به اجرای عدالت قطعی شده و سپس اقدام به ازدواج دوم مینماید،

مقایسه دیدگاه شهید مطهری و عالمه طباطبایی در مورد فلسفه و شرایط تعدد زوجات

عدالت را قبل از تعدد زوجات الزم میدانند؛ یعنی کسی که میخواهد اقدام به ازدواج
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مرد و زن اول به عنوان تکلیف وارد این مسأله میشوند و وقتی این گونه باشد ،بهویژه
آنکه مرد با ژست هوسرانی وارد نشود (رشدیافته باشد) ،به قول شهید مطهری ،زن دوم
نیز غالباً با ژست شبیخونی نمی تواند وارد این خانواده شود.
با این نگاه ،تعدد زوجات تنها تکلیفی است متوجه برخی مردان رشدیافته (حدود
دهدرصد) (همان) که با نگاه تکلیف محور به این موضوع ورود می کنند و حقی است
برای زنان بازمانده از ازدواج و نیز تکلیفی است متوجه برخی زنان رشدیافتهای که
شوهر دارند (همسر اول) و به جهت این ضرورت اجتماعی (برای حفظ اجتماع از
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فساد) و رسیدن همه زنان به حق تأهل و تشکیل خانواده ،این سختی را متحمل شوند؛
زیرا اگر تعدد زوجات برای مرد هم تکلیفآور است ،ولی باالخره باز یک جنبه لذتی
هم در آن هست؛ اما برای زنها صددرصد تکلیف است( .همان :ص)91
از این منظر و با درنظر گرفتن چنین شرایطی ،روشن میشود که آثار ناگوار تربیتی
ناشی از تعدد زوجات در برخی جوامع ،ناشی از طبیعت تعدد زوجات نیست ،بلکه
ناشی از چگونگی اجرای نامطلوب آن است؛ زیرا در جوامعی مانند کشور ما که
بسترهای فرهنگی این موضوع فراهم نشده است ،معموالً مرد نگاه تکلیفمحور به این
موضوع ندارد و بلکه برعکس ،به عنوان حقی برای خود و به تعبیر شهید مطهری ،با
ژست خودسری و هوسرانی (همان :ص )97ـ در اثر فریب یک زن که معموالً با یک
قول و قرار محرمانه است و با گناه نیز شروع میشودـ به آن ورود پیدا میکند و زن
دوم یا سوم نیز با ژست شبیخون زنی ،وارد زندگی او میشود که در این حالت ،انتظار
تحمل و بردباری از زن اول ،انتظاری بیجاست.
عالمه طباطبایی علت مخالفت با مسأله تعدد زوجات از سوی زن را ناشی از یک
عاطفه نفسانی روحی می داند که این عاطفه نفسانی با چندهمسری ضدیت دارد
(طباطبایی3195 ،ق ،ج :4ص .)380از دیدگاه عالمه ،طبیعت جنس زن از چندهمسری
مرد امتناعی ندارد و قلب زنان از این عمل آزرده نمیشود ،بلکه اگر آزردگی هست ،از
لوازم و عوارضی است که همسر اول پیش میآورد؛ زیرا همسر اول دوست ندارد که
غیر او ،زن دیگری به خانه اش وارد شود؛ زیرا می ترسد قلب شوهرش متمایل به او
شود و یا او بر وی تفوق و ریاست پیدا کند و یا فرزندی از او پدید آید که با فرزندان
وی ناسازگاری کند .این گونه ترسهاست که موجب راضی نشدن و تألم روحی زن
اول میشود و ریشه آن یک غریزه طبیعی نیست( .همان :ص)381

این نوع نگاه عالمه طباطبایی با نوع نگاه تکلیف محوری که شهید مطهری درباره
متفاوت است؛ زیرا بر اساس دیدگاه شهید مطهری ،آرمان خانواده وحدت است و این
امر با تک همسری بهتر تحقق می یابد (مطهرى« ،3193 ،ب» :ص ،)87ازاینرو اصل در
نظام خانواده ،تکهمسری است .بنابراین این گونه نیست که طبیعت جنس زن یا مرد از
چندهمسری امتناع نداشته باشد ،بلکه با توجه به حالت اضطرار موجود در اجتماع در
اثر فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان که موجب سلب حق تأهل و تشکیل خانواده از
آنان می گردد ،این امر (تعدد زوجات) به عنوان حقی برای آنان و تکلیف و جهادی برای
برخی مردان و زنان شوهردار رشدیافته و فرهیخته که نسبت به این مشکل اجتماعی
درک داشته باشند و با نگاه مسؤولیتپذیری به این امر ورود مینمایند ،وضع شده
است.
در میان مفسران ،برخی دیگر چون سید قطب نیز چنین نگاهی را بیان کردهاند .به
نظر ایشان ،از دیدگاه اسالم ،چندهمسری تأمین کننده وضعیت مطلوب و آرمانی در نظام
خانواده نیست ،ولی راهکاری قانونی برای حل برخی مشکالت اجتماعی و خانوادگی
است( .قطب3470 ،ق ،ج :3ص)083
برخی مفسران مانند عبده نیز با بیان ادله برون دینی ،معتقدند که تعدد زوجات تنها
در هنگام ضرورت جایز است .از جمله دالیل این امر آن است که بهویژه امروزه ،تحقق
شرط عدالت بسیار نامحتمل و غیرممکن است و فساد تعدد زوجات غالباً بیش از
مصلحت آن است؛ زیرا تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز
سبب دشمنی میان فرزندان میشود و بدین گونه  ،مفسده تعدد زوجات به جامعه نیز
سرایت پیدا میکند( .رشیدرضا3434 ،ق ،ج :4ص)149
البته باید گفت که نمی توان نسخه واحد برای همه جوامع پیچید؛ زیرا بسته به
بسترهای فرهنگی در هر کشور ،چگونگی اجرای حکم در آنها متفاوت است و مقایسه
میان کشورهای غربی و عربی و آسیایی کار درستی نیست .بنابراین جریحهدار شدن
عوطف زن در این قضایا ناشی از تفاوت بسترهای فرهنگی جوامع و به تعبیر عالمه
طباطبایی ،نوع تربیت دینی (طباطبایی3195 ،ق :ص :4ص )384است که برای اجرای
درست آن در جوامع ،نخست باید به بسترهای فرهنگی و اصالح آنها همت گماشت.
بنابراین بر اساس مبنای شهید مطهری ،مخالفت با مسأله تعدد زوجات از سوی زن اول
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تعدد زوجات به عنوان تکلیف و جهادی برای مرد و زن اول مطرح کردند ،بسیار
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ناشی از یک عاطفه نفسانی ـ چنان که عالمه طباطبایی مطرح می کنندـ نیست ،بلکه ناشی
از اجرای نادرست آن در برخی جوامع است( .مطهرى« ،3193 ،ب» :ص)97
 .2امکانات مالی ،اخالقی و جسمی (شاخصههای عدالت)
بیشتر فقهای شیعه برای عدالت مورد امر در آیه سوم سوره نساء ،مصداقی جز قَسْم

(به فتح قاف و سکون سین به معنای تقسیم عادالنه شب ها میان همسران )7ذکر
نکرده اند .شیخ مفید پس از آنکه رعایت عدالت ر ا بر مرد در تعدد زوجات شایسته
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میداند ،قسم را به عنوان تنها مصداق برای عدالت ذکر میکند3431( .ق :ص)031
از دیدگاه شهید مطهری ،گذشته از شرط عدالت ،شرایط و تکالیف دیگری نیز
متوجه مرد است؛ زیرا زن مطلقاً یک سلسله حقوق مالی و استمتاعی بر عهده مرد دارد.
مردی که آهنگ چندهمسری می کند ،باید امکانات مالی به او اجازه این کار را بدهد.
شرط امکان مالی در تک همسری نیز هست .امکانات جسمی و غریزی نیز بهنوبه خود
شرط و واجب دیگری است( .مطهرى« ،3193 ،ب» :ص)350
پس از برخورداری مرد از امکانات مالی و جسمی و اخالقی ،شرط عدالت در این

سه حوزه (با توجه به آیه  379سوره نساء) 1مطرح میشود؛ یعنی مردی که میخواهد
اقدام به ازدواج مجدد کند ،باید شرایط مالی و اخالقی و جسمی را داشته باشد و در
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این سه حوزه ،عدالت را رعایت نماید( .همان :صص 10و )83

11

در خصوص عدالت در حوزه اخالق (عدالت اخالقی در جنبه عملی) باید گفت که
با توجه به آیه  379سوره نساء « وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» ،عدالتى
که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است ،عدالت در تمایالت قلبى است ،و این از
شرایط تعدد زوجات نیست و آنچه حتی در فقه از شرایط عدالت است ،عدالت در
جنبه هاى عملى است؛ چنان که آیت اهلل خویی در بحث عدالت می گوید« :العدالة هی
األعمال الخارجية من دون اعتبار صدورها عن الملكة النفسانية»( .خویی3438 ،ق ،ج:3
ص)737
گرچه در این خصوص میان برخی فقها و مفسران اختالف است ،چنانکه برخی
برقراری عدالت را فقط در بحث نفقه و هم خوابگی (مسائل جنسی) دانسته و در غیر
آن ضرورتی قائل نشدهاند (همو3431 ،ق ،ج :1ص ،)701اما برخی نیز مانند عالمه
طباطبایی و شهید مطهری ،عدالت اخالقی را نیز بر اساس آیه  379سوره نساء ،از جمله

شرایط تعدد زوجات برشمردهاند .به گفته عالمه طباطبایی ،نص صریح آیه نیز بیانگر آن
رعایت گردد (طباطبایی3195 ،ق ،ج :0ص .)357برخی فقها نیز تسویه (مساوات) بین
زوجات را در نفقه و حسن معاشرت (اخالق) و برخورد ،مستحب میدانند (بحرانی،
3450ق ،ج :74ص159؛ نجفی3454 ،ق ،ج :13ص .)387از دیدگاه این گروه از فقها،
تسویه بین زوجات دو قسم است :یک تسویه واجب که همان تسویه در همخوابگی
است ،و دیگر تسویه مستحب که رعایت عدالت در نفقه و حسن معاشرت اخالقی
است.
گرچه میان تسویه (رعایت مساوات) و عدالت نیز تفاوتها یی وجود دارد؛ زیرا
عدل همیشه تسویه نیست ،گاهی تسویه عدل است و گاهی خالف تسویه ،عدل است،
به همین جهت این تعریف راغب که در تعریف عدالت گفته است « هو المساوات»
(راغب اصفهانی3437 ،ق :ص ،)007تعریف به اخص است( .سبحانی)3197 ،
بهنظر میرسد علت و مبنای تفاوت دیدگاه شهید مطهری و عالمه طباطبایی با
بسیاری از دیگر فقها ،درباره مصداقِ متعلق عدالت (که تنها قسم است یا شامل موارد
دیگری نیز می شود) ،در نوع نگاه به عدالت و تعریف آن باشد .از نگاه بیشتر فقیهان که
عدالت را با مساوات یکی دانستهاند ،نفقه و سایر حقوق زوجیت نمی تواند متعلق
عدالت باشد؛ زیرا این امور به حسب حال زوجه تغییر می کند و بر مرد تنها واجب
است که نفقه مورد نیاز و متناسب با شأن هر یک از زنان خود را بپردازد ،اما رعایت
تساوی در مقدار نفقه شرط نیست (طوسی3455 ،ق :ص)484؛ گرچه از نگاه برخی از
آنان م ستحب است (طوسی3455 ،ق :ص484؛ ابن براج3451 ،ق ،ج :7ص771؛ خویی،
3435ق ،ج :7ص ،)787ازاین رو از نگاه این گروه از فقها ،تنها مصداق عدالت در آیه
شریفه ،قسم است.
اما فقها و مفسرانی که عدالت را با مساوات یکی ندانسته اند ،متعلق عدالت در آیه
سوم سوره نساء را عالوه بر قسم ،شامل مواردی چون نفقه ،حسن معاشرت ،مباشرت و
غیره میدانند( .طبرسی ،3117 ،ج :1ص33؛ قطب3470 ،ق ،ج :3ص)087
شهید مطهری بر اساس مبنایی که مسأله تعدد زوجات را بر اساس آن مطرح کرده و
در ابتدای بحث در تعریف عدالت و جایگاه بحث در منظومه فکری شهید مطهری
گذشت  ،با متفاوت دانستن دومفهوم عدالت و تساوی ،مصادیق سه گانه فوق را درباره
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است که عدالت حقیقی واقعی (قلبی) ممکن نیست ،اما عدالت تقریبی عملی باید
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متعلق عدالت مطرح می نماید (عدالت در سه حوزه مالی ،جسمی و اخالقی) که جدای
از حق قسم نیز نیستند.
اندیشه شهید مطهری در مبحث عدالت ـ که در مباحث نخست این نوشتار گذشت
ـ ،انطباق دقیقی با مفه وم دقیق لغوی آن دارد .مصطفوی در کتاب التحقیق ،پس از طرح
دیدگاه های لغوی ،از مجموع آنها چنین نتیجه می گیرد که عدالت لزوماً بهمعنای تساوی
در مقدار نیست ،بلکه مقصود از آن ،میانهروی و استقامت در رفتار و دوری از افراط و
تفریط است (مصطفوی3415 ،ق ،ج :8ص)00؛ به گونه ای که به حق عمل شود و به
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کسی ظلم نشود.

نتیجهگیری
به گفته شهید مطهری ،در اینکه تک همسری بهتر از تعدد زوجات است ،تردیدی
نیست؛ زیرا آرمان خانواده ،وحدت و یگانگی در زندگی زناشویی است که این امر با
تک همسری بهتر تحقق می یابد .به گفته ایشان ،تعدد زوجات ناشی از یک مشکل
اجتماعی است ،نه طبیعت ذاتی مرد ،و تساوی نسبی زن و مرد در نظام تکوین نیز این
مطلب را تأیید میکند.
اصل اختالف موجود میان آرای عالمه طباطبایی و شهید مطهری در حکمت و
فلسفه این حکم نیز در همین مبناست که از دیدگاه عالمه ،علت تشریع حکم تعدد
زوجات ،بر اساس طبیعت چندهمسری مرد و حق مرد است و بر این اساس ،ازجمله
قوانین آرمان گرایانه اسالم میباشد .اما از دیدگاه شهید مطهری ،علت اصلی تشریع
حکم تعدد زوجات ،مشکالت اجتماعی ناشی از فزونی تعداد زنان آماده ازدواج بر
مردان در اثر مسائل و رخدادهای طبیعی است و به همین جهت حق زن بوده و بر این
اساس ،ازجمله قوانین واقعبینانه اسالم میباشد.
ازاینرو شه ید مطهری حکم جواز تعدد زوجات را تنها رخصتی از جانب شریعت
می داند و تشویق افراد به این عمل را جایز نمیشمارد ،بلکه معتقد است با مشروط
شدن این عمل به اجرای عدالت در قرآن ،اشخاص باید در صورت بیم از عدم اجرای
عدالت ،از تعدد زوجات برحذر باشند.
بر این اساس ،قانون تعدد زوجات ،تأمین کننده وضعیت مطلوب و آرمانی در نظام
خانواده نیست ،بلکه از قوانین ثانوی اسالم و ناظر بر رفع معضالت اجتماعی است که

با شرایط خاص خود ،به عنوان راهکاری قانونی برای حل برخی مشکالت اجتماعی و
عملکردی واحد برای این امر در همه جوامع به صورت یکسان توصیه کرد؛ زیرا بسته به
بسترهای فرهنگی موجود در هر جامعه ،نحوه اجرا و توصیه بدان متفاوت میشود و از
آنجا که این حکم جهت رفع معضالت اجتماعی و مفاسد حاصل از آنها در اجتماع
است ،چهبسا نحوه توصیه و تبلیغ آن و نیز بی توجهی به زمینه های نامناسب فرهنگی،
عملکردی آسیب رسان (مانند تبدیل شدن آن به وسیله هوسرانی مردان) را درپی داشته
باشد که آن گاه مفاسد آن بیشتر از مصالحش می گردد.

پینوشتها
 - 3در کتاب رساله حقوق امام سجاد

به مسأله حق و تکلیف از همین زاویه نگریسته شده

و حقوق و تکالیف تبیین شده است.
 - 7در مسأله قسم در کتاب های فقهی ،سه مسأله بیتوته (شب ماندن) ،مضاجعه (هم خوابی) و
مواقعه (آمیزش) نیز از هم تفکیک شده و دیدگاههای مختلف فقهی در خصوص آنها بیان شده
است.

مقایسه دیدگاه شهید مطهری و عالمه طباطبایی در مورد فلسفه و شرایط تعدد زوجات

خانوادگی از سوی شارع وضع شده است .و روشن است که نمی توان نسخه روشی و

 - 1بهتص ریح مفسران ،آیه  379سوره نساء نیز درباره تعدد زوجات است (برای نمونه
طباطبایی3195 ،ق ،ج :0ص 353؛ زمخشری 3451ق ،ج :3ص.)017
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 . 22زمخشری ،محمودبن عمر (1447ق) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل
فی وجوه التأويل ،بيروت :دارالكتاب العربی.
 . 23سبحانى ،جعفر (1421ق) ،رسائل و مقاالت ،قم :مؤسسة اإلمام الصادق

.

 . 24ــــــــــــ ( ،)1332قواعد فقهيه (درس خارج فقه آيت اهلل سبحانی .)32/43/12
 . 21شاذلی ،سيدبن قطب (1421ق) ،فی ظالل القرآن ،بيروت :دارالشروق.

 . 21صدرالمتألهين ،محمدبن ابراهيم ( ،)1311تفسير القرآن الكريم ،تحقيق ،محمد خواجوی ،قم:
 . 27طباطبايی ،سيد محمدحسين (1334ق) ،الميزان فی تفسير القرآن ،بيروت :موسسة االعلمی
للمطبوعات.
 . 23طبرسی ،فضلبن حسن (1414ق) ،المؤتلف من المختلف بين ائمه السلف ،تحقيق مدير شانه
چی و ديگران ،مشهد :مجمع البحوث االسالميه.
 . 23ـــــــــــــــــــ ( ،)1372مجمع البيان فی تفسير القرآن ،تهران :ناصرخسرو.
 . 34طوسی ،محمدبن حسن (1447ق) ،الخالف  ،تحقيق خراسانی و ديگران ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی.
 . 31ـــــــــــــــــــ (1337ق) ،المبسوط فی فقه االماميه ،تحقيق محمد تقی كشفی ،تهران:
المكتبة المرتضوية الحياء اآلثار الجعفرية.
 . 32ـــــــــــــــــــ (1444ق) ،النهاية فی مجردالفقه و الفتاوی ،بيروت :دارالكتاب العربی،
چاپ دوم.
 . 33طه ،صابر احمد (2443م) ،نظام االسرة فی اليهودية و النصرانية و االسالم ،قاهره :نهضة مصر

مقایسه دیدگاه شهید مطهری و عالمه طباطبایی در مورد فلسفه و شرایط تعدد زوجات

انتشارات بيدار.

للطباعة والنشر و التوزيع.
 . 34فخر رازى ،محمدبن عمر (1447ق) ،المطالب العالية من العلم اإللهی ،تحقيق حجازى سقا،
بيروت :دارالكتاب العربی.
 . 31فيض كاشانى ،مالمحسن (1423ق) ،عين اليقين الملقب باألنوار و األسرار ،بيروت :دار
الحوراء.
 . 31گيدنز ،آنتونی ( ،)1371جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نی.
 . 37مجلسی ،محمدتقی (1441ق) ،روضة المتقين فی شرح من ال يحضره الفقيه ،تحقيق موسوی
كرمانی و ديگران ،قم :مؤسسه فرهنگی اسالمی كوشانپور ،چاپ دوم.
 . 33محقق سبزوارى ،مال هادی ( ،)1372شرح األسماء الحسنى ،تحقيق نجفقلى حبيبى ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 . 33مصطفوى ،حسن (1434ق) ،التحقيق فى كلمات القرآن الكريم ،بيروت  -لندن  -قاهره :دار
الكتب العلمية  -مركز نشر آثار عالمه مصطفوی ،چاپ سوم.
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 . 44مطهرى ،مرتضى (« ،)1331الف» ،حقوق زن و مرد از ديدگاه اسالم ،جلد اول (مبانی) با
مقدمه حسين سوزنچی ،تهران :دبيرخانه بينش مطهر.

 . 41ـــــــــــــ (« ،)1331ب » ،حقوق زن و مرد از ديدگاه اسالم ،جلد سوم ( ازدواج موقت و
تعدد زوجات) ،تهران :دبيرخانه بينش مطهر.
 . 42ـــــــــــــ ( ،)1372مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى ،قم :صدرا.
 . 43ـــــــــــــ ( ،)1373يادداشت های استاد شهيد مطهرى ،تهران :صدرا.
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 . 44مفيد ،محمدبن محمدبن نعمان (1413ق) ،المقنعه ،قم :كنگره جهانی شيخ مفيد.
 . 41مكارم شيرازی ،ناصر ( ،)1371تفسير نمونه ،تهران :دارالكتب االسالميه.
 . 41مور ،استيفن ( ،)1371ديباچه ای بر جامعهشناسی ،ترجمه مرتضی ثاقب فر ،تهران :ققنوس.
 . 47مهرپور ،حسين ( ،)1373مباحثی ازحقوق زن ،تهران :اطالعات.
 . 43نجفی ،محمد حسن (1444ق) ،جواهرالكالم فی شرح شرائعاإلسالم ،بيروت :دارإحياء التراث
العربی.

